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Szanowni Paƒstwo,

Dear Reader,
wo years ago we raised toast with
champagne when Poland became 
a member of the European Union. 
In that time we were really proud but

also clearly anxious. When will we catch up
with our European brothers, will we be able 
to copy their successes and reach a high 
level of life? 
Now a days we have to adjust not only our
unsubmissive character to meet standards 
of the EU, but also our enterprises, both small
and large ones. Unfortunately, we are still not
treated on an equal footing on the European
market, neither as concerns employees or
employers. Polish cosmetics industry has 
in vain been appealing for cancelling an excise
duty. Maintaining such a situation is against 
the EU legislation and does not serve a positive
Polish image. Wishing all of us equal chances
in Europe I would like to invite you to read 
a Special Report summarizing two years 
of Polish membership in the European Union.

T

Ok∏adka – foto Perfumeria Quality Editor-in-Chief

redaktor naczelna 

Szanowni Paƒstwo,
dwa lata temu wznosiliÊmy kieliszki
szampana, gdy Polska stawa∏a si´ 
cz∏onkiem Unii Europejskiej. 

By∏a w nas wtedy prawdziwa duma, 
ale mieliÊmy te˝ wiele nieskrywanych obaw. 
Kiedy doÊcigniemy braci Europejczyków, 
czy uda nam si´ powtórzyç ich sukcesy 
i osiàgnàç wysoki poziom ˝ycia?
Do regu∏ wspólnotowych musimy teraz
dopasowywaç nie tylko niepokornà polskà
natur´, ale i nasze firmy – ma∏e i du˝e. 
Niestety nadal nie mamy na rynku 
europejskim równych szans – ani jako
pracownicy, ani jako pracodawcy. 
Polska bran˝a kosmetyczna bezskutecznie
dopomina si´ o zniesienie akcyzy.
Utrzymywanie takiego stanu rzeczy jest
sprzeczne z ustawodawstwem unijnym 
i nie s∏u˝y dobremu wizerunkowi Polski.
˚yczàc nam wszystkim równych szans 
w Europie, zapraszam do lektury Raportu
Specjalnego, podsumowujàcego dwa lata
Polski w Unii Europejskiej.

S
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■ PANORAMA RYNKU

NOWE
SZAMPONY 
I OD˚YWKI

PALMOLIVE
NATURALS

Nowe kosmetyki Palmolive Naturals to
wyjàtkowe po∏àczenie naturalnych sk∏ad-

ników i nowoczesnych technologii. Dzi´ki nim
w∏osy sà pe∏ne blasku, ∏atwo si´ rozczesujà 
i zdrowo wyglàdajà. Wychodzàc naprzeciw
oczekiwaniom konsumentów, Palmolive
wprowadza na rynek nowe kosmetyki do
piel´gnacji w∏osów Palmolive Naturals. Znane 
i cenione przez kobiety szampony posiadajà
teraz unowoczeÊnionà, zmienionà formu∏´.
Dodatkowo zosta∏y wprowadzone od˝ywki oraz
dwa warianty nowych szamponów: 
Âwietlisty Blond i Wi´ksza Obj´toÊç. 
Szampon Wi´ksza Obj´toÊç odpowiada
najnowszym trendom na rynku kosmetyków 
do piel´gnacji w∏osów. Nowoczesna formu∏a
sprawia, ˝e w∏osy unoszà si´ u nasady, 
a przyjemny zapach lawendy i melisy odpr´˝a
podczas mycia g∏owy. 

Palmolive Âwietlisty Blond
przeznaczony jest dla kobiet o jasnych
w∏osach. W swoim sk∏adzie posiada
wyciàg z rumianku, znanego z w∏aÊ-
ciwoÊci rozjaÊniajàcych.
■ Szampon Palmolive Naturals Moc

Natury do w∏osów normalnych
■ Szampon Palmolive Naturals

G∏´bia Koloru do w∏osów
farbowanych 

■ Szampon Palmolive Naturals
Mleko i Miód do w∏osów suchych

■ Szampon Palmolive Naturals
Oczyszczanie i LekkoÊç do
w∏osów przet∏uszczajàcych si´ 

■ Szampon Palmolive Naturals 2w1
Od˝ywianie + do wszystkich
rodzajów w∏osów 

■ Szampon Palmolive Naturals
Âwie˝oÊçi LekkoÊç do w∏osów
normalnych z tendencjà 
do przet∏uszczania si´

■ Szampon Palmolive Naturals 
Dodatkowa Ochrona.

Niezb´dna od˝ywka
O zdrowiu w∏osa Êwiadczy struktura jego ∏uski.
Suszenie, farbowanie sprawia, ˝e ∏uski w∏osa
otwierajà si´ i ulegajà uszkodzeniu. 
Dlatego poza szamponem, niezb´dnym
produktem do piel´gnacji w∏osów jest od˝ywka. 

Palmolive Naturals proponuje trzy nowe od˝ywki:
■ Mleko i Miód, 
■ Moc Natury  
■ G∏´bia Koloru. 
Sà one doskona∏ym uzupe∏nieniem codziennej
piel´gnacji w∏osów suchych, normalnych i farbo-
wanych. Pomagajà od˝ywiç i nawil̋ yç w∏osy. 
❚

Gama kolorystyczna Passion Flower
powsta∏a dzi´ki konsultacjom z Pat

McGrath – Szefem Kreatywnym marki
Max Factor i bazuje na szerokiej palecie
ró˝y – od delikatnego i cielistego,
poprzez soczysty, a˝ po magent´ i cze-
reÊniowy. Ró˝ kontrastuje z delikatnà
zielenià wiosennà, która jest drugim
kluczowym kolorem na nadchodzàcy
sezon. G∏ówny akcent makija˝u
wiosna/lato 2006 to wyraziste
podkreÊlenie oczu. Na pokazach
prezentujàcych najnowsze trendy w
modzie mogliÊmy obserwowaç oczy
podkreÊlone smugà eyelinera, Êmia∏e
kolory na powiekach, jak te˝ mocno
zaakcentowany kontur oka. Makija˝
mo˝na uzupe∏niç odpowiednim
kolorem ust, si´gajàc po najmodniejsze
odcienie pomadek i lakierów – Colour
Perfection Lipstick w kolorze Tulip
(927) i Nailfinity Modernist Pink (865)
lub Pearly Pink (735).
„U˝ywaj kolorów Êmia∏o, a osiàgniesz
zaskakujàco atrakcyjny efekt” – zach´ca
Pat McGrath.
❚

...i CARLO 
DI ROMA
Kosmetyki do makija˝u hiszpaƒ

skiej firmy Carlo di Roma
wywo∏ujà emocje jak hiszpaƒskie
flamenco. Maskary do rz´s,
pomadki i b∏yszczyki do ust, lakiery
do paznokci w fascynujàcych
kolorach sà ju˝ dost´pne na
polskim rynku. Absolutnà nowoÊcià
sà cienie do oczu w roll-onie,
u∏atwiajàce makija˝ nawet w
ekstremalnych warunkach oraz
b∏yszczyki do ust o smaku gumy do
˝ucia, wanilii, kokosu, banana,
melona, czereÊni i je˝yn. Godne
polecenia sà automatyczne kredki
do oczu w 10 kolorach, niewyma-
gajàce temperowania. Wszystkie
kosmetyki Carlo di Roma sà
produkowane w Hiszpanii, W∏o-
szech i w Niemczech z u˝yciem
komponentów pochodzenia roÊ-
linnego. Carlo di Roma to
kosmetyki dla m∏odych i dyna-
micznych kobiet ceniàcych sobie
jakoÊç i precyzj´ makija˝u.
Dystrybucja: www.temido.pl
❚
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WIOSENNE OCZY  
MAX FACTORA...

Wiosna w tym roku rozkwitnie na ró˝owo.
Paleta egzotycznych ró˝y Max Factor doda blasku
sezonowemu makija˝owi. B´dzie on zmys∏owy 
i intrygujàcy niczym kwiat passiflory. Kolekcja
prezentuje nowe produkty – podwójne cienie

(Colour Perfection Duo Eyeshadow)
oraz pudrowe cienie (Powder Dip

Eyeshadow) w edycji
limitowanej.

FO
TO

: M
at

er
ia

∏y
 p

ra
so

w
e 

fir
m

2-5 Panorama  25/4/06  4:12 PM  Page 2



cosmetic reporter maj 2006  3

FO
TO

: p
od

pi
s

CZYB¢DZIE NOWA
KONKURENCJA?
R odzimi producenci kosmetyków do makija˝u Inglot, Wibo czy

Bell sà gotowi stawiç czo∏a nowym konkurentom, g∏ównie tanim

firmom z Chin, Tajlandii czy Turcji, które wejdà do Polski po

zniesieniu akcyzy na kosmetyki. Wed∏ug „Gazety Prawnej” ju˝ niebawem

polskie firmy mo˝e czekaç nie lada wyzwanie. Je˝eli zostanie zniesiona

10% akcyza na kosmetyki (a takie sà plany resortu finansów), nastàpi

spadek cen kosmetyków o 6–10% i minimum 20% wzrost sprzeda˝y.

Beneficjentem tego wzrostu mogà byç tak˝e firmy z Azji, które 

po likwidacji akcyzy planujà wejÊç na polski rynek, by sprzedawaç

kosmetyki po du˝o ni˝szych cenach.

Rynek kosmetyków kolorowych w Polsce jest rozdrobniony, produkcjà
zajmuje si´ oko∏o 200 przedsi´biorstw. Mimo obecnoÊci zagranicznych
koncernów, takich jak L’Oréal czy Coty, polskie firmy nieêle sobie radzà,
poniewa˝ oferujà kosmetyki podobnej jakoÊci, ale po znacznie ni˝szych
cenach. Do najwi´kszych krajowych producentów nale˝à: Bell, Inglot,
Pierre Rene, Wibo, Joko, Vipera oraz firmy, które wczeÊniej
koncentrowa∏y si´ na eksporcie na rynki wschodnie, np. Eveline.
Zdaniem wi´kszoÊci rodzimych producentów kosmetyków kolorowych,
rewolucji na rynku raczej nie b´dzie. Polskie firmy nie bojà si´ wejÊcia
tanich marek z Azji, bo – jak twierdzà – w przeciwieƒstwie do chiƒskich
konkurentów gwarantujà klientkom dobrà jakoÊç szminek, kredek czy
cieni do powiek, a na dodatek ca∏y czas inwestujà w rozwój produkcji.
Vipera na ten rok zaplanowa∏a wymian´ parku maszynowego oraz
zainstalowanie nowej linii technologicznej. Kosztów przedsi´wzi´cia na
razie nie zdradza. Na inne inwestycje wyda ok. 1 mln z∏. 

– Dzi´ki temu wejdziemy w nowe kategorie kosmetyków do makija˝u –
twierdzi Andrzej Reda, dyrektor finansowy Vipery, która w 2005 r.
zwi´kszy∏a sprzeda˝ o 10 %.

Podobne kroki zrobi∏a firma Bell, lider kolorowego rynku, która 
w ubieg∏ym roku uruchomi∏a kosztem 15 mln z∏ nowà hal´ produkcyjnà.
W rozbudow´ fabryki inwestuje tak˝e firma Inglot. Obie rozbudowujà
tak˝e sieci w∏asnych stoisk i salonów sprzeda˝y w centrach handlowych. 
W Polsce, inaczej ni˝ w ca∏ej Europie, w r´kach rodzimych firm pozosta∏o
ok. 40% polskiego rynku kosmetyków do makija˝u. Fenomenem jest
tak˝e to, ˝e podmioty krajowe od dwóch lat zwi´kszajà swoje udzia∏y 
w rynku. W 2005 r. pi´ciu czo∏owych polskich producentów mia∏o 20%
udzia∏ w wartoÊci sprzeda˝y i, zdaniem analityków bran˝y kosmetycznej,
w 2006 r. zdob´dà kolejne kilka procent. 
❚

êród∏o: Gazeta Prawna

Top Gracze
Sprzeda˝ iloÊciowa w mln sztuk Sprzeda˝ wartoÊciowa w mln PLN
Kosmetyki Kolorowe 54.2 Kosmetyki Kolorowe 613.3
Wibo 7.1% Maybelline NY 8.0%
Bell 4.7% L'Oreal Paris 7.4%
Inglot 4.4% Astor 6.8%
Joko 4.3% Rimmel 6.7%
Maybelline NY 4.2% Max Factor 5.8%
Rimmel 4.2% Inglot 5.0%
Lovely 3.8% Joko 3.4%
Constance Carroll 3.7% Bell 3.1%
Miss Sporty 3.7% Eris 2.9%
Astor 3.5% Pierre Rene 2.9%
Segmentacja
Sprzeda˝ iloÊciowa w sztukach Sprzeda˝ wartoÊciowa w PLN
Kosmetyki Kolorowe 100% Kosmetyki Kolorowe 100%
Usta 26% Usta 23%
Paznokcie 27% Paznokcie 15%
Oczy 27% Oczy 31%
Twarz 19% Twarz 31%
Zestawy 0% Zestawy 1%

Top Gracze
Sprzeda˝ iloÊciowa w mln sztuk Sprzeda˝ wartoÊciowa w mln PLN
Usta 100% Usta 100%
Nivea Polska 9.4% Astor 6.7%
Bell 7.8% Nivea Polska 6.6%
Wibo 7.0% Bell 6.3%
Vipera 4.4% L'Oreal Paris 5.8%
Astor 3.0% Rimmel 5.1%
Celia 2.8% Maybelline NY 5.1%
Rimmel 2.8% Max Factor 4.2%
Unicolor 2.7% Vipera 3.5%
Miss Sporty 2.6% Wibo 2.8%
Maybelline NY 2.6% Celia 2.5%
Segmentacja
Sprzeda˝ iloÊciowa w sztukach Sprzeda˝ wartoÊciowa
Usta 100% Usta 100%
Szminki 69% Szminki 70%
B∏yszczyki 22% B∏yszczyki 23%
Konturówki 9% Konturówki 8%

Top Gracze
Sprzeda˝ iloÊciowa w mln sztuk Sprzeda˝ wartoÊciowa
Paznokcie 100% Paznokcie 100%
Wibo 12.0% Inglot 10.5%
Inglot 5.5% Wibo 7.0%
Simple Beauty 3.8% Astor 5.6%
Constance Carroll 3.7% Maybelline NY 4.9%
Miss Sporty 3.3% L'Oreal Paris 4.3%
Bell 2.9% Rimmel 3.7%
Maybelline NY 2.6% Constance Carroll 3.1%
Astor 2.2% Miss Sporty 2.9%
Rimmel 1.9% Bell 2.5%
Vipera 1.6% Sally Hansen 2.4%
Segmentacja
Sprzeda˝ iloÊciowa w sztukach Sprzeda˝ wartoÊciowa w PLN
Paznokcie 100% Paznokcie 100%
Lakiery 88% Lakiery 85%
Zmywacze 4% Zmywacze 3%
Produkty pieĺ gnacyjne Produkty piel´gnacyjne 
do paznokci 8% do paznokci 11%
O∏ówki do paznokci 0% O∏ówki do paznokci 1%

Top Gracze
Sprzeda˝ iloÊciowa w mln sztuk Sprzeda˝ wartoÊciowa w mln PLN
Oczy 100% Oczy 100%
Rimmel 6.6% Maybelline NY 10.3%
Inglot 6.4% L'Oreal Paris 8.8%
Wibo 6.0% Rimmel 8.8%
Maybelline NY 5.9% Astor 8.0%
Miss Sporty 5.3% Inglot 5.6%
Pierre Rene 4.8% Max Factor 5.4%
Astor 4.7% Pierre Rene 5.1%
Bell 4.5% Miss Sporty 3.6%
Constance Carroll 4.1% Bourjois 2.9%
L'Oreal Paris 2.9% Constance Carroll 2.8%
Segmentacja
Sprzeda˝ iloÊciowa w sztukach Sprzeda˝ wartoÊciowa w PLN
Oczy 100% Oczy 100%
Maskary 38% Maskary 55%
Eyelinery 8% Eyelinery 6%
O∏ówki do oczu 10% O∏ówki do oczu 7%
Cienie do powiek 44% Cienie do powiek 33%

Top Gracze
Sprzeda˝ iloÊciowa w mln sztuk Sprzeda˝ wartoÊciowa w mln PLN
Twarz 100% Twarz 100%
Eris 12.0% Maybelline NY 9.7%
Constance Carroll 7.3% Max Factor 9.7%
Maybelline NY 6.4% L'Oreal Paris 8.8%
Vipera 5.7% Eris 8.1%
Soraya 5.7% Rimmel 6.7%
Rimmel 5.4% Astor 5.5%
Max Factor 4.0% Vipera 3.4%
Astor 3.7% Constance Carroll 3.2%
Bell 3.3% Lumene 3.1%
Miss Sporty 3.3% Soraya 2.8%
Segmentacja
Sprzeda˝ iloÊciowa w sztukach Sprzeda˝ wartoÊciowa w PLN
Twarz 100% Twarz 100%
Pudry 24% Pudry 25%
Fluidy 61% Fluidy 64%
Ró˝e 8% Ró˝e 7%
Korektory 6% Korektory 4%
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Okres badaƒ III.2005-III.2006 èRÓD¸O:

III.2005 III.2006
Najwi´ksi gracze na rynku kosmetyków kolorowych
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■ PANORAMA RYNKU
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POLSKI 
RYNEK

KOSMETYKÓW
KOLOROWYCH

WART 
PONAD MILIARD

Z¸OTYCH ROCZNIE

Rynek kosmetyków
kolorowych to bardzo

dynamicznie rozwijajàca
si´ bran˝a – wynika 

z raportu „Rynek
kosmetyków kolorowych –
Kosmetyczka Polki 2005”,

przygotowanego przez
agencj´ badawczà Inquiry.

W ocenie autorów
badania, polski rynek

kosmetyków kolorowych
jest obecnie wart oko∏o 

1–1,2 mld z∏ rocznie.

Na polskim rynku mo˝na
znaleêç ponad 50 ró˝nych
marek kosmetyków do

makija˝u, choç jedynie kilka z nich
ma silnà pozycj´ rynkowà (przede
wszystkim marki znane ze sprzeda˝y
bezpoÊredniej). Liczba marek
obecnych na rynku wcià˝ roÊnie, a
kolejni zagraniczni producenci
poszukujà w Polsce dystrybutorów. 
Z badaƒ wynika, ˝e codzienny
makija˝ sta∏ si´ w Polsce
standardem. Prawie ka˝da Polka
posiada podstawowe kosmetyki:
zestaw szminek, maskar´ i cienie do
oczu. Najcz´Êciej sà to produkty 
z „ni˝szej pó∏ki”, ale tzw. marki
selektywne majà tak˝e klientki, które
sà gotowe p∏aciç wysokie ceny 
za odrobin´ luksusu.
Jak wynika z badania przepro-
wadzonego przez Inquiry, w Polsce
istnieje liczna grupa kobiet, dla
których makija˝ jest wa˝nym
elementem ogólnego, codziennego
dbania o urod´. Ch´tnie eks-
perymentujà, zwracajà uwag´ na
nowe produkty, kupujà nowe
kosmetyki – choç majà ich ju˝ i tak

wiele. Po∏owa kobiet maluje si´
codziennie, a od czasu do czasu –
niemal wszystkie.
Co ciekawe, Polki sà ma∏o
przywiàzane do marek kosmetyków
do makija˝u – liczy si´ przede
wszystkim kolor i w∏aÊciwoÊci
produktu. Wykonany przez Inquiry
spis kosmetyków posiadanych przez
polskie konsumentki wykaza∏, ˝e
wi´kszoÊç kobiet w ogóle nie
przypomina sobie marek produktów,
których u˝ywajà. Trudno zatem
mówiç o jakiejkolwiek lojalnoÊci
wobec marek.  
❚

NOWA LINIA
KOSMETYKÓW

ZNANEJ MODELKI
Adriana Karembeu zaprezentowa∏a
nowà lini´ sygnowanych w∏asnym
nazwiskiem kosmetyków na targach
Cosmoprof Bologna (7–10
kwietnia), a wkrótce poka˝e je 
w Dubaju na imprezie Beautyworld
(22–24 maja).
Jak zapewnia s∏ynna modelka, sà to

produkty, których chcia∏aby u˝ywaç
sama: „majà zapobiegaç zbyt
wczesnemu starzeniu si´ skóry
spowodowanemu zanieczyszczeniem,
promieniowaniem ultrafioletowym, z∏à
dietà i stresem. Projektujàc moje
kosmetyki, postanowiliÊmy wykorzystaç
w nich sk∏adnik, który wyst´puje w
skórze, czyli krzem. Odgrywa on istotnà
rol´ w odnowie skóry, regeneracji 
i nawil˝aniu”. W sk∏ad linii Adriana
Karembeu wchodzi siedem produktów
piel´gnacyjnych do twarzy i cia∏a.
❚

Wdzisiejszym konkurencyjnym Êwiecie konsument pragnie wi´cej.
Dlatego Pollena-Ewa wprowadza na rynek szampony 
o wi´kszej pojemnoÊci (dost´pne w sprzeda˝y ju˝ od kwietnia).

Szampony Eva Natura „uros∏y” z 300 ml do 400 ml, dzi´ki czemu klient
otrzymuje 100 ml gratis. Dotyczy to wszystkich szamponów Eva Natura:
Bursztyn, Len i Zio∏a Polskie.
■ Energizujàcy szampon z biokompleksem bursztynu do w∏osów 
z tendencjà do przet∏uszczania si´
Nowoczesna receptura szamponu, zawierajàca bardzo ∏agodne Êrodki
myjàce i substancje kondycjonujàce, powoduje, ˝e w∏osy po zastosowaniu
szamponu sà puszyste i lÊniàce. Formu∏a szamponu zawiera energizujàce
substancje aktywne w postaci biokompleksu bursztynu i wysoko-
energetycznego komponentu pochodzenia morskiego – glikogenu.
Wzbogacone takà dawkà energii bursztynu w∏osy odzyskujà zdrowy 
wyglàd i witalnoÊç.
■ Szampon chroniàcy kolor z biokompleksem lnianym i filtrami UV 
do w∏osów farbowanych
Przeznaczony jest do mycia i piel´gnacji w∏osów farbowanych. 
Zawiera biokompleks lniany, który od˝ywia i wzmacnia struktur´ w∏osów
farbowanych. Filtry przeciws∏oneczne, które poch∏aniajà szkodliwe
promieniowanie UV skutecznie chronià w∏osy przed s∏oƒcem i innymi
szkodliwymi czynnikami zewn´trznymi. Specjalny Êrodek podtrzymujàcy 
i wzmacniajacy kolor na w∏osach sprawia, ˝e w∏osy zachowujà nadanà
barw´, spr´˝ystoÊç i po∏ysk przez d∏ugi czas.
■ Szampon z pokrzywà do w∏osów przet∏uszczajàcych si´
Ekstrakt z ziela pokrzywy wp∏ywa na popraw´ ukrwienia skóry g∏owy 
i wzmacnia cebulki w∏osów. Systematyczne stosowanie szamponu 
zapewnia mi´kkoÊç, elastycznoÊç i jedwabisty po∏ysk w∏osów.

■ Szampon z rumiankiem i hydrokompleksem nawil˝ajàcym 
do w∏osów blond i po rozjaÊnianiu
Ekstrakt z ziela rumianku o dzia∏aniu kojàcym i przeciwzapalnym piel´gnuje
jasne w∏osy, wzmacniajàc ich kolor. Specjalny hydrokompleks prowitaminy
B5 oraz witaminy PP przywraca w∏osom utraconà wilgoç oraz wp∏ywa na
zachowanie prawid∏owych funkcji skóry g∏owy. Systematyczne stosowanie
szamponu zapewnia w∏osom mi´kkoÊç, elastycznoÊç i jedwabisty po∏ysk.
■ Szampon z czarnà rzepà do w∏osów os∏abionych, 
wypadajàcych i ∏amliwych
Ekstrakt z korzenia czarnej rzepy bogaty w organiczne zwiàzki siarki, 
witamin´ C i sole mineralne poprawia elastycznoÊç w∏osów i nadaje 
im po∏ysk, jednoczeÊnie zmniejszajàc ich ∏amliwoÊç. Systematyczne
stosowanie szamponu zapewnia mi´kkoÊç i jedwabisty po∏ysk w∏osów.
■ Szampon brzozowy z dziegciem do w∏osów z ∏upie˝em 
Ekstrakt z liÊci brzozy oraz dziegieç sosnowy dzia∏a przeciwbakteryjnie,
przeciw∏upie˝owo oraz zmniejsza przet∏uszczanie si´ w∏osów. 
Systematyczne stosowanie szamponu zapewnia mi´kkoÊç, elastycznoÊç 
i jedwabisty po∏ysk w∏osów, poprawiajàc wyglàd skóry g∏owy.

...I W INTERNECIE
Kosmetyki Polleny-Ewy sà ju˝ do kupienia przez internet.
Wirtualny Salon oferuje atrakcyjne ceny na kosmetyki oraz ciekawe
promocje. Przebieg transakcji za poÊrednictwem eSalonu jest szyfrowany, 
a kupujàcy kosmetyki w nim ma gwarancj´ profesjonalnej obs∏ugi. Sposób
sk∏adania zamówieƒ jest przyjazny dla u˝ytkownika i pozwala b∏yskawicznie
z∏o˝yç zamówienie oraz szybko otrzymaç zamówione kosmetyki. 
❚

WI¢CEJ
POLLENY-EWY

W BUTELKACH
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MAYBELLINE
STOSUJE NAJNOWSZE 
MARKETINGOWE SZTUCZKI

Ze strony internetowej Maybelline mo˝na Êciàgnàç tzw. podcast, 
czyli clip dêwi´kowy do ods∏uchania na prywatnym ipodzie.

Obecnie ju˝ 17% spoÊród doros∏ych u˝ytkowników internetu szuka 
w nim podcastów, a wed∏ug najnowszych badaƒ marketingowych 
w ciàgu nadchodzàcego pó∏rocza b´dzie to robiç nawet 24%.
Dla firm szukajàcych nowych mo˝liwoÊci dotarcia do klienta 
podcasting to nowa, niezwykle obiecujàca forma reklamy. 
W plikach do Êciàgni´cia za darmo z internetu b´dzie bowiem 
mo˝na umieszczaç reklamy, które ∏atwo i szybko dotrà do
wyselekcjonowanego odbiorcy. Maybelline umieÊci∏ na swojej 
stronie podcast z poradami w zakresie makija˝u, których udziela znany
stylista Max Delorme. Wed∏ug obserwatorów trendów rynkowych 
Maybelline, wykorzystujàc najnowczeÊniejszà technologi´, 
umacnia swój wizerunek marki m∏odej, Êwie˝ej i interesujàcej.
❚

CO WP¸YWA NA WYBÓR 
DOSTAWCY 
OPAKOWA¡ REKLAMOWYCH?
Takie pytanie zada∏a na swoich stronach internetowych firma Catipack.
Oto rezultaty sondy:

29% jakoÊç 56% cena 15% termin relizacji

Catipack specjalizuje si´ w podukcji opakowaƒ, w tym wysokiej jakoÊci
toreb papierowych i foliowych, papieru pakowego, pude∏ek oraz wszelkich
artyku∏ów z galanterii papierniczej. 
❚

■ PERSONALIA:
JOANNA ¸ODYGOWSKA
od 1 kwietnia br. jest szefem dzia∏u PR Laboratorium Kosmetycznego Dr Irena Eris.

B´dzie odpowiedzialna za wizerunek firmy oraz marki Dr Irena Eris.
W poprzedniej firmie zajmowa∏a si´ prowadzeniem i koordynowaniem dzia∏aƒ
zwiàzanych z realizacjà kampanii PR oraz kreowaniem wizerunku zarówno 
pod kàtem PR produktowego, jak i korporacyjnego, a tak˝e organizacjà
eventów dla polskiego oddzia∏u w∏oskiej firmy Pirelli. WÊród  prowadzonych
przez Joann´ ¸odygowskà projektów znalaz∏y si´ równie˝ projekty Superbrands
Polska oraz Coolbrands. WczeÊniej odpowiada∏a za polityk´ informacyjnà firm 
z bran˝y FMCG a tak˝e by∏a zaanga˝owana we wspomaganie dzia∏aƒ public
relations dla polskich tanich linii lotniczych Centralwings.
❚

NOWY SALON W WARSZAWIE

Stylista fryzur Maciej Towarek i projektantka wn´trz
Monika Goszcz otworzyli wspólnie Hair Salon T&G  

w Warszawie. Atelier, które mieÊci sí  na ul. Kopernika 13
przyciàga niepowtarzalnym wn´trzem stworzonym 
w kamienicy z lat 20. Klimat paryskiej elegancji 
w po∏àczeniu z nowoczesnoÊcià tworzy wyjàtkowy
charakter tego miejsca. Ca∏a aran˝acja wn´trza Hair
Salonu to po∏àczenie pi´kna minionych epok, sztuki 
i nowoczesnoÊci. Wszystko razem tworzy niepow-
tarzalny i wyjàtkowy klimat luksusu i elegancji. 
To oryginalne miejsce dzi´ki wra˝liwoÊci Moniki 
i talentowi Macieja ma ju˝ swoich sympatyków 
do których nale˝à tak˝e osoby znane: Gra˝yna
Torbicka, Joanna Jab∏czyƒska, Agnieszka W∏odarczyk,
Monika Richardson, Maciej Zieƒ i Tomasz Kammel. 
Partnerem Hair Salonu T&G jest firma L’Oréal, 
co gwarantuje najwy˝szà jakoÊç wykonywanych us∏ug.
❚
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Badania pokazujà, ˝e Polacy
zbyt rzadko wymieniajà
szczoteczk´ do z´bów. Tylko

47% z nich kupuje ten produkt co
najmniej raz w roku. Ârednio Polak
wymienia szczoteczk´ co 14
miesi´cy. Dla porównania Czech
zmienia jà co 8 miesi´cy, W´gier
co 10 miesi´cy, a S∏owak raz na
rok. W Polsce 1% Polaków nie
posiada w ogóle szczoteczki do
z´bów.

Regularna wymiana szczoteczki do
z´bów stanowi bardzo istotny
element higieny jamy ustnej.
DentyÊci potwierdzajà, ˝e nowa
szczoteczka znacznie lepiej usuwa
bakteryjnà p∏ytk´ naz´bnà.
Dlatego przy pierwszych oznakach
odkszta∏cania si´ w∏osia trzeba
pomyÊleç o wymianie szczoteczki
na nowà. Nale˝y te˝ pami´taç, ˝e
im cz´Êciej szczotkuje si´ z´by,
tym szybciej szczoteczka traci
swoje w∏aÊciwoÊci.

Has∏o tegorocznej kampanii - 
Twój Przyjazny Dentysta radzi:
wymieniaç szczoteczk´ co 
3 miesiàce - zwraca uwag´ na
problem i koniecznoÊç regularnej
wymiany szczoteczki do mycia
z´bów. Konsultantem akcji jest 
dr n. med. Aleksander Remi-
szewski, Kierownik Zak∏adu

Stomatologii Dzieci´cej Instytutu
Stomatologii Akademii Medycznej
w Warszawie oraz konsultant
wojewódzki z zakresu stomatologii
dzieci´cej.

Na stronie internetowej programu
www.przyjaznydentysta.pl
mo˝na znaleêç materia∏y edu-
kacyjne i dowiedzieç si´, jak
prawid∏owo dbaç o z´by.
Dodatkowo, do 12 000 gabinetów
stomatologicznych w kraju zosta∏y
przekazane materia∏y edukacyjne
dla konsumentów oraz szczoteczki
Colgate. 
W zesz∏orocznej akcji Przyjazny
Dentysta edukujàcej na temat
dentofobii - l´ku przed dentystà -
pacjenci wy∏onili najbardziej
przyjazne gabinety w kraju. 144 
z nich uzyska∏o tytu∏ Przyjaznego
Dentysty oraz otrzyma∏o atrakcyjne
nagrody. Stomatolodzy dostali
tak˝e pierwszy w Polsce „Katalog
zasad przyjaznego dentysty”, który
stanowi∏ zbiór dobrych praktyk
post´powania z pacjentami
obawiajàcymi si´ wizyt w gabinecie.

Dr n. med. Aleksander Remiszewski
wyjaÊnia dlaczego nale˝y wymie-
niaç szczoteczk´ do z´bów co 
3 miesiàce:
Szczoteczka podczas u˝ywania
odkszta∏ca si´ z powodu zu˝ycia;

paczki w∏ókien sà dowolnie
ustawione, zmienione, tracà swój
pierwotny kszta∏t. Dalsze jej
u˝ywanie uniemo˝liwia dok∏adne
oczyszczanie powierzchni z´bów,
a jednoczeÊnie odkszta∏cona cz´Êç
czyszczàca szczotki powoduje
uszkodzenia mechaniczne dziàs∏a.
Niedok∏adne oczyszczanie po
wierzchni z´bów powoduje
pozostawianie cz´Êci p∏ytki
naz´bnej (resztki pokarmów 
i bakterie), co nara˝a szkliwo na
dzia∏anie kwasów powsta∏ych w
koloniach nieusuni´tej flory
bakteryjnej, a w rezultacie na
powstanie próchnicy.
Szczoteczka o prawid∏owym
kszta∏cie oczyszcza powierzchni´
dziàs∏a oraz wykonuje masa˝
poprawiajàcy ukrwienie.
Odkszta∏cona szczoteczka nato-
miast nie pozwala na wykonanie
bezpiecznych, prawid∏owych ru-
chów oczyszczajàcych i masa˝u.
Odkszta∏cona szczoteczka ma
zwykle zalegajàce resztki pokarmu
i bakterii mi´dzy w∏óknami, które
sà trudne do wyp∏ukania. 
❚

èród∏o: 
Omnibus Study, SMG/KRC, XII 2003;
Badania socjoepidemiologiczne Colgate, IX
2003; GFK HHP 2004; ANR Nielsen 2005

Colgate i Polskie
Towarzystwo

Stomatologiczne po raz
drugi zorganizowali w

kwietniu ogólnopolskà
akcj´ edukacyjnà

Przyjazny Dentysta. 
W tym roku program

zwraca∏ uwag´ 
na koniecznoÊç wymiany

szczoteczki do z´bów 
co trzy miesiàce. 

W ramach akcji pacjenci
mogli skorzystaç 

z konsultacji z ekspertem
na forum internetowym,

zapoznaç si´ z materia∏ami
edukacyjnymi na stronie

www.przyjaznydentysta.pl,
a stomatolodzy z 12 000

gabinetów otrzymali
materia∏y informacyjne

oraz szczoteczki Colgate. 

COLGATE 
I DENTYÂCI BIJÑ

NA ALARM
POLACY ZBYT RZADKO 

WYMIENIAJÑ 
SZCZOTECZKI DO Z¢BÓW
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NEW PALMOLIVE
naturals hair shampoos and conditioners
New Palmolive Naturals cosmetics constitute a unique combination of natural
ingredients and modern technologies. They give hair a healthy, shiny look and
make it easy to comb. In order to meet customers’ expectations, Palmolive
launches a new line of hair care products – Palmolive Naturals. Cosmetics
which are already recognised by female customers now have a new formula.
Novelties include hair conditioners and two shampoos: “Âwietlisty Blask”
(glossy shine) and “Wi´ksza Obj´toÊç” (more hair volume).
The “Wi´ksza Obj´toÊç” shampoo reflects the latest trends on the hair care
market. Thanks to a modern formula, hair rise at the root; the shampoo
pleasant lavender and lemon balm aroma have a relaxing effect. 
Palmolive “Âwietlisty Blask” is a shampoo specifically for fair hair. It includes
camomile extract which has brightening effect.

PPaallmmoolliivvee  NNaattuurraallss  ““MMoocc  NNaattuurryy”” ((ppoowweerr  ooff  nnaattuurree)) shampoo for normal hair
includes green apple and orange extracts. 
PPaallmmoolliivvee  NNaattuurraallss  ““GG∏∏´́bbiiaa  KKoolloorruu”” ((ccoolloouurr  iinntteennssiittyy)) shampoo for coloured
hair is enriched with jojoba oil and pomegranate fruit.
PPaallmmoolliivvee  NNaattuurraallss  ““MMlleekkoo  ii  MMiióódd”” ((mmiillkk  aanndd  hhoonneeyy)) shampoo for dry hair has
a perfect moisturising effect, thanks to the healing qualities of milk and
honey.
PPaallmmoolliivvee  NNaattuurraallss  ““OOcczzyysszzcczzaanniiee  ii  LLeekkkkooÊÊçç”” sshhaammppoooo  ffoorr  ggrreeaassyy  hhaaiirr  includes
nettle extract, known for its toning and strengthening properties. 
PPaallmmoolliivvee  NNaattuurraallss  22iinn11  ““OOdd˝̋yywwiiaanniiee””  ((ccoonnddiittiioonniinngg)) + all hair types
shampoo contains silk proteins and peach extract which ensures additional
conditioning.
PPaallmmoolliivvee  NNaattuurraallss  ““ÂÂwwiiee˝̋ooÊÊçç  ii  LLeekkkkooÊÊçç””  ((ffrreesshhnneessss  aanndd  lliigghhttnneessss)) shampoo
for normal/greasy hair includes vitamins and citrus extracts.
PPaallmmoolliivvee  NNaattuurraallss  ““DDooddaattkkoowwaa  OOcchhrroonnaa””  ((aaddddiittiioonnaall  pprrootteeccttiioonn)) shampoo.
Apart from mint and sea minerals, the shampoo contains, among others,
active climbazol which fights and prevents dandruff.

Indispensable conditioner
The condition of hair depends on its scale structure. Drying and colouring
make hair scales open and deteriorate. It is not enough to use shampoo only;
conditioner is necessary for proper hair protection. Palmolive Naturals offers
three new conditioners: ““MMlleekkoo  ii  MMiióódd””  ((mmiillkk  aanndd  hhoonneeyy)),,  ““MMoocc  NNaattuurryy””  
((tthhee  ppoowweerr  ooff  nnaattuurree))  aanndd  ““GG∏∏´́bbiiaa  KKoolloorruu””  ((ccoolloouurr  iinntteennssiittyy)) for dry, normal
and coloured hair, with conditioning and moisturising effect. 
❚

Springtime eyes

BY CARLO DI ROMA...
Emotions evoked by makeup cosmetics from a Spanish producer, Carlo di Roma,
are comparable to the effect of flamenco. Mascaras, lipsticks, lip gloss and nail
polishes, all in fascinating colours, are already available in Poland. Roll-on eye
shadows which facilitate doing makeup even in extreme conditions are an
absolute hit, as well as lip gloss of chewing gum, vanilla, coconut, banana,
melon, sweet cherry or blackberry flavour. Automatic eyeliners in 10 colours
which do not require sharpening are also worth recommending. 
All Carlo di Roma cosmetics are produced in Spain, Italy and Germany 
and they all contain natural ingredients. Carlo di Roma is a brand for young,
active women for whom quality and precise makeup are of high value.
Distribution: www.temido.pl 
❚

...and MAX FACTOR
Spring will bloom in pink this year. A palette of exotic pinks from Max Factor
will add gloss to seasonal makeup and make it sensual and intriguing like
passiflora flower. The collection also includes new products: double

eyeshadows (Colour Perfection Duo Eyeshadow) and powder eyeshadows
(Powder Dip Eyeshadow) in limited edition.
The range of Passion Flower colours was discussed with Pat McGrath 
– Max Factor creative design director and is based on a broad range of pink
colours – from delicate and flesh-like through rich to sweet cherry and
magenta. Pink contrasts with delicate springtime green which is the second
most important colour in the coming season.
The spring/summer 2006 makeup emphasises eyes. During the latest
fashion shows we could see eyeliners, bold eyeshadow colours and strongly
emphasised eye contour. Such makeup is finished with suitable lipstick and
nail polish, using one of the most fashionable shades: Colour Perfection
Lipstick Tulip (927), and Nailfinity Modernist Pink (865) or Pearly Pink (735).

“Use brave colours and the effect will be stunning” encourages Pat McGrath. 
❚

Will there be 
new competitiors?
Domestic makeup producers, such as Inglot, Wibo or Bell are ready to fight
with new competitors, especially cheap Chinese, Thai or Turkish companies
which will enter the Polish market after excise tax on cosmetics is levied.
According to Gazeta Prawna newspaper, Polish companies will soon face a big
challenge. If the 10% excise tax is levied (as the Ministry of Finances is planning
to do), cosmetic prices will fall by 6–10%, whereas sales will go up by at least
20%. Beneficiaries of such changes may be, among others, Asian companies
which are planning to enter the Polish market with their cheap cosmetics.
The Polish colour cosmetic market is very divided, with approximately 200
enterprises. However, despite competition from large international companies,
like L’Oreal or Coty, domestic producers are well-off, as they offer good quality
cosmetics for lower prices. The largest Polish companies include: Bell, Inglot,
Pierre Rene, Wibo, Joko i Vipera and others which used to concentrate on
exporting to countries east of Poland like Eveline.
According to the majority of domestic colour cosmetics producers, there will be
no real revolution on the market. Polish companies are not afraid of
competition from cheap Asian brands, since the products they offer are of high
quality, and their policy is to invest in production development.
Vipera is planning to replace its machine park and install new technological line
this year. The cost of the project remains a secret, however, the company is
going to spend appr. PLN 1 million on other investments. – This will enable us
to enter new makeup cosmetics categories – explains Andrzej Reda, Vipera
financial director. The company increased its sales by 10% in 2005.
Similar measures were taken by Bell, the leader of the colour cosmetics market.
Last year the company started up a new production hall which cost 
PLN 15 million. Inglot is also investing in expanding its production plant. 
Both companies are enlarging the chain of their own outlets and salons in
shopping centres.
In Poland, unlike in the rest of Europe, domestic makeup producers own 40%
shares in the market. Another wonder is that they have been increasing their
shares for the last two years. In 2005 five leaders held a 20% share in sales
and, according to analysts, they will gain even more in 2006.
Source: Gazeta Prawna 
❚

Polish colour cosmetic market
worth over PLN 1 billion a year
The colour cosmetics market is the most dynamically developing industry 
– according to a report “Colour cosmetics market – a Polish woman’s vanity
case in 2005,” developed by the Inquiry research agency. The authors claim
that the Polish market is now worth PLN 1–1.2 billion a year.
Over 50 brands of makeup cosmetics are available on the Polish market, 
but only few of them have a strong position (especially those in direct sales). 
The number of brands is going up and foreign producers are looking for
distributors in Poland, too. 
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According to the research, everyday makeup has become standard in Poland.
Almost every Polish woman has basic cosmetics: a set of lipsticks, mascara
and eyeshadows. These are usually products in a “lower price bracket”, 
but the so-called “selective brands” are also owned by those customers 
who are ready to pay a high price for a bit of luxury.
According to the research carried out by Inquiry, there is a large number 
of women in Poland for whom makeup constitutes an important element 
of general, everyday body care. They like to experiment with new products
and to buy new cosmetics, even if they have enough of them already. 
Half of all women do makeup every day and almost all from time to time.
Interestingly enough, Polish women are not loyal to respective makeup
cosmetics brands – the most important aspects are colour and product
qualities. Inquiry created a list of cosmetics bought by Poles, according 
to which a majority of women do not remember what brands they use. 
So, there can be no talk of loyalty to brands. 
❚

New cosmetic line
FROM A FAMOUS MODEL
Adriana Karembeu presented a new cosmetics line bearing her own name
during Cosmoprof Bologna cosmetics fairs (7–10 April) and she is going 
to show them in Dubai during Beautyworld (22–24 May), too.
The famous model asserts that she would like to use these cosmetics
herself: “They delay skin ageing processes caused by pollution, UV radiation,
wrong diet and stress. When developing new cosmetics we decided 
to use a component which is also included in skin, i.e. silicon. 
It  plays an important role in skin moisturising and regeneration.” 
The Adriana Karembeu line includes seven facial and body care products. 
❚

More POLLENA-EWA in bootles...
In today’s competitive worlds consumers are asking for more and more.
Thus, Pollena-Ewa is introducing bigger shampoos (available since April).
Eva Natura shampoos have “grown” from 300 ml to 400 ml, meaning that
customers get 100 ml for free. This concerns all Eva Natura shampoos:
Bursztyn, Len and Zio∏a Polskie.
EEnneerrggiissiinngg  sshhaammppoooo  wwiitthh  aammbbeerr  bbiiooccoommpplleexx  ffoorr  ggrreeaassyy  hhaaiirr
Modern formula, with delicate washing agents and conditioning substances,
makes hair shine and fluff. The recipe also includes active energising
substances in the form of amber biocomplex and high-energy marine glycogen.
Such load of energy applied to hair results in healthy look and vitality.
CCoolloouurr  pprrootteeccttiivvee  sshhaammppoooo  wwiitthh  ffllaaxxsseeeedd  bbiiooccoommpplleexx  aanndd  UUVV  ffiilltteerr  ffoorr
ccoolloouurreedd  hhaaiirr  
Washes and protects coloured hair. Includes flaxseed biocomplex which
conditions and strengthens coloured hair. UV filters protect hair from the sun
and other harmful factors. A special colour protective agent gives hair colour,
bounce and shine for a long time.
NNeettttllee  sshhaammppoooo  ffoorr  ggrreeaassyy  hhaaiirr
Nettle extract improves blood flow and strengthens hair roots. 
Regularly used, it gives hair softness, elasticity and silky shine.
SShhaammppoooo  wwiitthh  ccaammoommiillee  aanndd  mmooiissttuurriissiinngg  hhyyddrrooccoommpplleexx  ffoorr  ffaaiirr  aanndd  bblleeaacchheedd  hhaaiirr
Camomile extract has soothing and anti-inflammatory effect, protects fair hair
and improves colour. Special B5 and PP vitamin hydrocomplex moisturises
hair and restores proper skin functions. Regularly used, it gives hair softness,
elasticity and silky shine.
BBllaacckk  ttuurrnniipp  sshhaammppoooo  ffoorr  wweeaakk,,  ffrraaggiillee,,  tthhiinnnniinngg  hhaaiirr
Turnip root extract, rich with organic sulphur compounds, C vitamin 
and mineral salts, improves elasticity and shine and at the same time
strengthens fragile hair. Regularly used, gives hair softness and silky shine.
BBiirrcchh  sshhaammppoooo  wwiitthh  ppiinnee  ttaarr  ffoorr  ddaannddrruuffff
Birch leaf extract and pine tar has anti-bacteria, anti-dandruff 
and anti-greasing effect. Regularly used, it gives hair softness, elasticity 
and silky shine and improves skin look.

...and on the WEB
Pollena-Ewa products are now available on-line.
The Virtual Salon offers attractive prices and interesting promotions.
Transactions via the e-Salon are coded and customer service – professional.
The ordering system is user-friendly and delivery time is very short. 
❚

MAYBELLINE
uses the latest marketing tricks
Maybelline website has downloadable podcast which then can be listened 
to on private iPods. Currently, 17% adult internet users look for podcasts and,
according to the latest marketing research, the number will grow to 24%
within 6 months. For companies looking for new ways of reaching customers,
podcasting is a new, very promising advertising tool. Free, downloadable files
include advertisement which quickly and easily reaches selected customers.
Maybelline podcast includes advice on doing makeup from a famous stylist,
Max Delorme.
According to market trend specialists, Maybelline strengthens its image 
of a young, fresh and interesting company thanks to the state-of-the-art
technologies used. 
❚

Personal data
Joanna ¸odygowska has been the PR Director of Laboratorium Kosmetyczne
Dr Irena Eris since 1 April 2006. She will be responsible for the company
image and Dr Irena Eris brand.
In the company she worked before she managed and coordinated activities
connected with PR campaigns and PR product and corporation image
creating. She also organised events for the Polish branch of Italian Pirelli. 
She managed projects of, among others, Superbrands Polska and
Coolbrands. In the past, she had been responsible for information policy 
of the FMCG branch companies and had supported PR activities 
of Centralwings, a Polish low-cost air carrier. 
❚

What factors influenze a choice 
of an advertising packaging supplier?
The question was asked on the Catipack website.
The answers were as follows:
29% quality, 56% price,15% time of delivery
Catipack specialises in packaging production, including  high quality paper
and foil bags, wrapping paper, boxes, and all sorts of paper accessories. 
❚

New salon in WARSAW
A hair stylist, Maciej Towarek, and an interior designer, Monika Goszcz,
opened together Hair Salon T&G in Warsaw. The atelier on 13/1 
Kopernika Str. attracts with its unique interior in a tenement house from 
the Twenties of the previous century. Parisian elegance combined with
modernity contribute to exceptional character of the place and its unique
atmosphere of luxury and elegance. Thanks to Monika’s sensitivity and
Maciej’s talent, the salon has already won a number of loyal customers,
some of them being famous people like Gra˝yna Torbicka, Joanna
Jab∏czyƒska, Agnieszka W∏odarczyk, Monika Richardson, Maciej Zieƒ 
or Tomasz Kammel. Hair Salon T&G partner is L’Oreal which guarantees 
the highest quality of provided services.
❚
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D
wa lata temu, w maju 2004 r., Polska sta∏a
si´ pe∏noprawnym cz∏onkiem Unii
Europejskiej. Wydarzenie to zbieg∏o si´ z
innym wa˝nym dla przedsi´biorców

bran˝y kosmetycznej faktem. 1. maja 2004 r.
Ministerstwo Finansów, wychodzàc naprzeciw
sugestiom Polskiego Zwiàzku Pracodawców
Prywatnych Bran˝y Kosmetycznej, obni˝y∏o w drodze
rozporzàdzenia stawki podatku akcyzowego do
poziomu 10% z 20% i 25%. Fakt ten, chocia˝
odnotowany z zadowoleniem przez bran˝´
kosmetycznà, pozostaje do dziÊ hamulcem
dalszego rozwoju bran˝y i eksportu polskich
kosmetyków. Polska jest jedynym krajem Unii
Europejskiej, w którym akcyza na kosmetyki
wcià˝ obowiàzuje.

Rok akcesyjny przyniós∏ bran˝y kosmetycznej 
te same prawa i obowiàzki, co rzeszy innych
przedsi´biorców tej bran˝y dzia∏ajàcych w ramach
rynku wspólnotowego. Z dobrodziejstwem równych
praw dostaliÊmy równe obowiàzki: 7. poprawk´ do
dyrektywy kosmetycznej, a co za tym idzie
znowelizowanà ustaw´ o kosmetykach. Nowe
oznaczenia produktów kosmetycznych: Period After
Opening – czyli symbol otwartego s∏oiczka, list´
substancji potencjalnie alergizujàcych, w koƒcu
dopuszczone s∏owo „ingredients” na etykiecie.
Polski przedsi´biorca produkujàcy kosmetyki zderza
si´ z barierà, jakiej nie doÊwiadczajà jego
konkurenci w innych krajach zjednoczonej Europy –
akcyzà. Jest to prze˝ytek fiskalny minionej epoki,
który nie pasuje do proeuropejskiego myÊlenia 
o wolnym rynku. Akcesja Polski do Wspólnoty
Europejskiej nie przynios∏a niestety ca∏kowitego
zniesienia akcyzy na kosmetyki.
Artyku∏ ten jest próbà przeglàdu g∏ównych
argumentów przemawiajàcych za ca∏kowitym
zniesieniem podatku akcyzowego na kosmetyki. 

Ka˝dy kolejny miesiàc utrzymywania
obowiàzujàcej jedynie w Polsce akcyzy na
kosmetyki hamuje rozwój bran˝y i eksportu
polskich kosmetyków.

Polski Zwiàzek Pracodawców Prywatnych Bran˝y
Kosmetycznej, zrzeszajàcy obecnie 48 cz∏onków,
od 3 lat analizuje wp∏yw akcyzy na kondycj´
ekonomicznà polskiej bran˝y kosmetycznej.
Zwiàzek, jako g∏os i ekspert przemys∏u
kosmetycznego nie tylko w dziedzinie fiskalnej,
przedstawia∏ wielokrotnie analizy i ekspertyzy
w∏asne oraz zewn´trzne (autorstwa
Pricewaterhouse Coopers czy te˝ GFK Polonia
„Szara strefa na rynku kosmetyków w Polsce”),
oceniajàce wp∏yw akcyzy na kosmetyki, na stan
polskiej gospodarki oraz skarbu paƒstwa.
Podsumowujàc ten trzyletni okres pracy oraz
wyciàgajàc wnioski z wielu ekspertyz, Zwiàzek 
5. kwietnia zaprezentowa∏ Ministerstwu Finansów
stanowisko, wykazujàc, i˝ utrzymywanie nawet 
10% stawki akcyzy nie s∏u˝y interesowi Skarbu
Paƒstwa. W artykule tym skupimy si´ jedynie 
na analizie relacji akcyza – kosmetyki versus:

❚ Unia Europejska
❚ Bud˝et paƒstwa
❚ Ceny produktów akcyzowych
❚ Inwestycje w bran˝y kosmetycznej
❚ Rozwój eksportu i ekspansja na inne rynki

Polska jest jedynym paƒstwem
cz∏onkowskim Unii Europejskiej, 
w którym kosmetyki obj´te sà
akcyzà.

Utrzymywanie tego stanu rzeczy pozostaje 
w sprzecznoÊci z ustawodawstwem unijnym
oraz nie s∏u˝y tworzeniu w∏aÊciwego
wizerunku Polski – kraju, który nierówno-
prawnie traktuje podmioty gospodarcze
dzia∏ajàce na rynku wspólnotowym.

Ni˝sze stawki akcyzy – wy˝sze
dochody skarbu paƒstwa:

Zwiàzek przeprowadza∏ cykliczne, kwartalne analizy
obcià˝eƒ podatkowych, analizujàc wszystkie

podatki bran˝y kosmetycznej trafiajàce do
Skarbu Paƒstwa – podatki bezpoÊrednie:
podatek od osób fizycznych, podatek od osób
prawnych, ZUS oraz podatki poÊrednie: VAT, akcyza
i c∏o w dwóch analogicznych okresach: przed
obni˝eniem i po obni˝eniu stawek akcyzy.
Kontynuujàc projekt, Zwiàzek przeanalizowa∏
kolejne dwa 11-miesi´czne okresy: maj – marzec
2003/2004 oraz maj – marzec 2004/2005.
Wnioski sà nast´pujàce:
Mimo procentowego spadku obcià˝eƒ 
z tytu∏u podatku akcyzowego, bran˝a
odprowadzi∏a w 2004 r. i pierwszym kwartale
2005 r. do bud˝etu paƒstwa z tytu∏u PIT, CIT,
ZUS, VAT i akcyzy o 112 mln z∏ wi´cej 
w stosunku do porównywalnego okresu 2003
i 2004 r., co stanowi 36% wzrost.

Obni˝ka akcyzy spowodowa∏a:

❚ spadek cen produktów akcyzowych Êrednio 
o 14%,
❚ wzrost sprzeda˝y produktów akcyzowych o 89%,
co oznacza zdecydowane zmniejszenie „szarej
strefy” i wzrost wp∏ywów do bud˝etu z tytu∏u
podatku VAT oraz CIT,
❚ wzrost ca∏ego rynku kosmetyków bez wzgl´du 
na kategori´ o 13%.

Likwidacja 10% akcyzy sprawi równie˝, ˝e
op∏acalnoÊç obrotów w „szarej strefie” 
i nielegalny przywóz kosmetyków do kraju
przestanie generowaç zyski uzasadniajàce dzia∏anie
poza prawem. Du˝a cz´Êç nielegalnego obrotu
przesunie si´ do oficjalnej strefy gospodarczej.

Ni˝sze stawki akcyzy 
– ni˝sze ceny kosmetyków

Ministerstwo Finansów, wychodzàc naprzeciw
sugestiom Zwiàzku, obni˝y∏o stawki podatku
akcyzowego w drodze rozporzàdzenia do poziomu
10% w dniu 1. maja 2004 r., co przynios∏o bardzo FO
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Blanka Chmurzyƒska-Brown

Dwa lata polskiego przemys∏u
kosmetycznego w UE
Polskie kosmetyki

wcià˝ z akcyzà
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pozytywne skutki dla przedsi´biorców, jak i dla
bud˝etu. Od tej chwili up∏yn´∏y niemal˝e dwa lata.
Polski Zwiàzek Pracodawców Prywatnych Bran˝y
Kosmetycznej dysponuje danymi, które pozwalajà
na rzetelne podsumowanie tego okresu.
Z analizy danych rynkowych (êród∏o: MEMRB)
jednoznacznie wynika, i˝ spadek stawek podatku
akcyzowego spowodowa∏ spadek cen kosmetyków.
Ârednia cena jednej sztuki kosmetyku kolorowego
przed obni˝kà stawek akcyzy wynosi∏a 13 z∏. 
Po obni˝ce akcyzy cena spad∏a do 11,2 z∏ (Êrednio
spadek cen o 14%). W Polsce cena jest wcià˝
najwa˝niejszym czynnikiem decydujàcym o zakupie
kosmetyku obj´tego akcyzà. Tanie kosmetyki,
których Êrednia cena rynkowa nie przekracza 6 z∏,
po obni˝eniu akcyzy zanotowa∏y iloÊciowy
(+10,2%) i wartoÊciowy (+14,6%) wzrost
sprzeda˝y. Segment ten jest zdominowany g∏ównie
przez polskich producentów.

W kategorii kosmetyków kolorowych najwi´ksza
redukcja cen wystàpi∏a w sektorach:

❚ lakiery do paznokci – spadek cen Êrednio o 24%,
❚ pomadki do ust – spadek cen Êrednio o 14,8%,
❚ podk∏ady i fluidy – spadek cen Êrednio o 12,4%,
❚ tusze do rz´s – spadek cen Êrednio o 9,6%.

JednoczeÊnie z przeprowadzonych w 2005 r.
(êród∏o: SMG/KRC) badaƒ rynku krajowego wynika,
i˝ wraz ze spadkiem ceny wzrasta iloÊç zakupionych
kosmetyków kolorowych. Statystyczna Polka w
2005 r. kupi∏a 5 sztuk kosmetyków kolorowych.
Natomiast na poczàtku 2004 r., czyli przed
wprowadzeniem ni˝szych stawek akcyzy, Polka
kupowa∏a Êrednio jedynie 3 sztuki kosmetyków
kolorowych rocznie. Zerowa stawka akcyzy
umo˝liwi obni˝enie cen produktów, co w
konsekwencji zdynamizuje bardzo konkurencyjny
rynek i zwi´kszy konsumpcj´ kosmetyków, nadal
znacznie ni˝szà w Polsce ni˝ w innych krajach UE.

Akcyza tworzy 
administracyjne bariery

Utrzymywanie stawek podatku akcyzowego na
kosmetyki obarcza polskiego producenta zb´dnymi
formalnoÊciami biurokratycznymi oraz ucià˝liwymi
przep∏ywami finansowymi. Negatywnym skutkiem
podatku akcyzowego jest równie˝ fikcyjne
rozdzielanie przedsi´biorstw, majàce na celu
zmniejszanie obcià˝eƒ podatkowych.
Zwolnienie z akcyzy dostawy wewnàtrz-
wspólnotowej da∏oby polskim przedsi´biorcom
wi´ksze szanse ekspansji na rynki Unii Europejskiej.

Obj´cie opodatkowaniem dostawy wewnàtrz-
wspólnotowej, wraz ze skomplikowanym
systemem zwrotów, stanowi niepotrzebne
utrudnienie dla polskich eksporterów do krajów
Unii. Dzisiejszy wariant prawny, który wymaga od
firm zaanga˝owania Êrodków finansowych,
dokonywania ˝mudnej obs∏ugi formalnej w celu
otrzymania zwrotu, jest czynnikiem zwi´kszajàcym
biurokracj´  i generujàcym zb´dne koszty. Nie s∏u˝y
tak˝e lepszej kontroli skarbowej. Co wi´cej,
dochody Skarbu Paƒstwa uzyskane z akcyzy na
kosmetyki zostanà jednoczeÊnie wydane na admi-
nistracyjnà obs∏ug´ poboru i koszty ewidencji
podatku akcyzowego. Akcyza jedynie sfinansuje jej
zbiórk´.

Akcyza blokuje inwestycje 
w bran˝y kosmetycznej

Z przeprowadzonej wÊród cz∏onków Zwiàzku
ankiety wynika, i˝ w 2006 r. przedsi´biorcy planujà
wzrost inwestycji:
❚ rozbudow´ fabryk i laboratoriów, hal produkcyj-

nych do  konfekcjonowania, produkcji oraz
magazynowania komponentów,

❚ zakup nowych maszyn,
❚ tworzenie sieci dystrybucji zagranicznej.

W Zwiàzku zrzeszeni sà przedsi´biorcy, którzy
zamierzajà w bie˝àcym roku otworzyç europejskie
centra logistyczne o wartoÊci milionów Euro. Polska,
ze wzgl´dów nie tylko logistycznych zosta∏a
wybrana jako najodpowiedniejsze miejsce do
realizacji tego typu przedsi´wzi´ç. Wcià˝
obowiàzujàca jedynie w Polsce akcyza na
kosmetyki mo˝e blokowaç tego typu inwestycje lub
te˝ spowoduje ich przeniesienie do krajów
oÊciennych, a co za tym idzie ograniczy potencjalny
wzrost zatrudnienia. Wed∏ug naszych danych
wynika, i˝ w ka˝dym tego typu centrum mo˝e
znaleêç zatrudnienie oko∏o 150 – 200 osób.

Akcyza hamuje rozwój eksportu 
i ekspansji bran˝y na inne rynki

Zmniejszenie stawek podatku akcyzowego z dniem
1 maja 2004 r. z 20% i 25% do 10% wywo∏a∏o
lawin´ korzystnych zmian, choç mo˝liwoÊci bran˝y
sà znacznie wi´ksze i pozostajà niewykorzystane.
❚ Bran˝a kosmetyczna, jako jedna z niewielu 
w polskiej gospodarce, dzielnie daje odpór
konkurencji Êwiatowych koncernów kosme-
tycznych.

❚ Tak silna pozycja rodzimych producentów
kosmetyków to ewenement na skal´ europejskà.
❚ Czo∏ówka krajowych firm kosmetycznych
eksportuje i inwestuje za granicà, notujàc wzrost
eksportu, jednak˝e ich potencja∏ pozostaje
niewykorzystany.
❚ Polskie kosmetyki, mimo ˝e opodatkowane 10%
akcyzà, stajà do nierównej walki i wdzierajà si´ na
zagraniczne rynki zbytu.

Obowiàzujàca jedynie 
w Polsce akcyza 
na kosmetyki 
to hamulec dalszego
rozwoju bran˝y 
i eksportu polskich
kosmetyków

Ca∏kowite zniesienie akcyzy pog∏´bi zesz∏oroczny
tzw. „impuls akcyzowy”. Spowoduje dalszy spadek
cen, wzrost sprzeda˝y produktów akcyzowych,
zwi´kszenie obrotów we wszystkich kategoriach
produktów kosmetycznych, zwi´kszenie zatrud-
nienia. A wszystko to z wymiernà korzyÊcià 
dla Skarbu Paƒstwa.

Polski Zwiàzek Pracodawców Prywatnych Bran˝y
Kosmetycznej nie ustaje w prowadzeniu rozmów 
z Ministerstwem Finansów. Niestabilna sytuacja
polityczna nie sprzyja naszym wysi∏kom. 5. kwietnia
2006 r. odby∏o si´ spotkanie reprezentacji Zarzàdu
z w∏adzami Ministerstwa Finansów. Mamy nadziej´,
˝e kolejne tygodnie przyniosà konkretne
rozwiàzania, korzystne dla bran˝y. Zwiàzek docenia
i przyjmuje z zadowoleniem deklaracje w∏adz
Ministerstwa o planowanym wykreÊleniu
kosmetyków z ustawy o podatku akcyzowym.
Jednak wcià˝ trwajà prace nad projektem ustawy, 
a jeÊli projekt zostanie przyj´ty przez Sejm i Senat
RP w satysfakcjonujàcym bran˝´ kosmetycznà
kszta∏cie, wejdzie on w ˝ycie nie wczeÊniej ni˝ 
w 2007 r. Dlatego te˝ Zwiàzek przekonuje
Ministerstwo Finansów do wprowadzenia zerowej
stawki podatku akcyzowego na kosmetyki w drodze
rozporzàdzenia. Gwarantem pozytywnego zakoƒ-
czenia projektu jest mo˝liwie szeroka reprezentacja
Zwiàzku. Zapraszamy do wspó∏pracy wszystkie
firmy, którym le˝y na sercu dobro polskiej bran˝y
kosmetycznej.

Autorka jest Dyrektorem Generalnym Polskiego
Zwiàzku Pracodawców Prywatnych Bran˝y
Kosmetycznej 
❚
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Two years ago, in May 2004, Poland became a
member with full rights of the European Union.
This event coincided with another one, which was
an episode crucial for the entrepreneurs of
cosmetics industry. On May 1st 2004 the Ministry
of Finance met halfway the suggestions of the
Polish Union of Private Employers of Cosmetics
Industry and issued a regulation reducing a rate of
an excise tax to 10% from 20% and 25%. This
fact, despite noted with satisfaction by the
cosmetics industry, still remains an impediment
to a further development of the industry and
export of Polish cosmetics. Poland is the
only country in the EU which still maintains
an excise tax for cosmetics.

The year of accession gave the cosmetics industry
the same rights and duties which concern
numerous other entrepreneurs of this industry
acting within the EU market. The benefits of equal
rights were balanced by equal duties:
- 7th amendment to the cosmetics directive which
resulted in a changed act on cosmetics. New
reference marks of cosmetic products:  Period
After Opening i.e. the symbol of an open jar, the
list of substances potentially causing allergy,
eventually accepting the word  ”ingredients” on
labels. A Polish entrepreneur producing cosmetics
meets a barrier which is not experienced by his or
her competitors in other countries of unified
Europe, namely an excise tax. It is a fiscal relic of
a former epoch which does not fit pro-European
thinking about a free market. Unfortunately, Polish
accession to the European Community did not
result in full cancelling of the excise tax on
cosmetics.

This article is an attempt to review main
arguments for full cancelling of an excise tax on
cosmetics. Each next month of maintaining
an excise tax on cosmetics, which is valid
only in Poland, impedes the development of
the industry and export of Polish cosmetics.
Polish Union of Private Employers of Cosmetics

Industry, currently uniting 48 members, since
three years has been analysing the impact of an
excise tax on an economic condition of Polish
cosmetics industry. Being the speaker and expert
of cosmetics industry, not only as concerns
financial issues, the Union has many times
presented internal and external analyses and
experts’ reports assessing the impact of an excise
tax on cosmetics on the condition of Polish
economy and the State Treasury, prepared by
Pricewaterhouse Coopers or Polonia entitled Grey
Zone on Cosmetics Market in Poland.
Summarizing the three-year period of work as well
as drawing conclusions from numerous experts’
reports, on April 5th the Union reported to the
Ministry of Finance that maintaining even 10%
rate of an excise tax does not serve the State
Treasury. 

This article will focus only on the analysis of the
relation between an excise tax on cosmetics and:  
❚ the European Union 
❚ State’s budget  
❚ Prices of products covered by excise tax 
❚ Investments in cosmetics industry  
❚ Development of export and expansion into other
markets   

Poland is the only member state
in the EU where cosmetics are
covered by an excise tax.

Maintaining such a situation is against the EU
legislation and does not serve a proper image of
Poland. It creates the image of a country which
does not equally treat economic entities acting on
the Community market.

Lower rates of excise tax
– higher income of the 
State Treasury

The Union made periodical, quarterly analyses of
tax encumbrances, analysing all taxes from
cosmetics industry coming to the State
Treasury – direct taxes: tax from natural persons,
tax from legal entities, social insurance as well as
indirect taxes: VAT, excise tax and customs tax in
two analogous periods: before and after reducing
the rates of an excise tax. Continuing its project the
Union analysed two consecutive eleven-month
periods: from May to March 2003/2004 and from
May to March 2004/2005.

The conclusions are the following:

Despite a reduction in the percentage of an
excise tax, in 2004 and first quarter of 2005
the industry paid to the State Budget from
Personal Income Tax, Corporate Income Tax,
social insurance, Value Added Tax and excise
tax, 112 million PLN more as compared to a
similar period from 2003 and 2004, which
amounts to the increase of 36%.

Reduction in an excise tax caused:

❚ Reduction in the prices of products covered by
an excise tax approximately by 14%
❚ Increase in the sales of products covered by an
excise tax by 89% which means a definite
reduction in the grey zone and increase in
payments to the budget from VAT and CIT
❚ Increase by 13% in the whole cosmetics market
regardless of the category

Cancelling 10% of an excise tax will also cause
that profitability of turnover in the ”grey zone” and
illegal import of cosmetics to Poland will cease to
generate profit justifying illegal actions. Large part
of illegal turnover will move into an official
economic area.

Two years of Polish cosmetics 
industry in the EU

Polish cosmetics still 
with an excise tax

Blanka Chmurzyƒska-Brown

10-13-Raport specjany 3 szpal  25/4/06  10:29 AM  Page 12



cosmetic reporter maj 2006  13

Lower rates of excise tax 
– lower prices of cosmetics

On May 1st 2004 the Ministry of Finance met
halfway the suggestions of the Union and issued a
regulation reducing the rate of an excise tax to
10%, which brought very positive effects both for
the entrepreneurs and for the budget. Nearly two
years have passed since that moment. Polish
Union of Private Employers of Cosmetics Industry
possesses data allowing to make a reliable
analysis of this period.
The analysis of market data (source: MEMRB)
clearly shows that the reduction of rates of an
excise tax led to reducing the prices of cosmetics.
An average price of one coloured cosmetic before
reducing an excise tax was 13 PLN. After the
reduction of an excise tax this price decreased to
11,2 PLN (average decrease by 14%). In Poland
a price is still the most important factor deciding
about a purchase of a cosmetic covered by an
excise tax. Cheap cosmetics whose average
market price does not exceed 
6 PLN after reducing an excise tax noted 
a quantitative (+10,2%) and qualitative
(+14,6%) increase in sales. This segment is
dominated mainly by Polish producers.

As concerns coloured cosmetics the greatest
reduction in prices was noticed in the following
sectors:

❚ nail polish - reduction in prices 
on average by 24%

❚ lipsticks - reduction in prices 
on average by 14,8%

❚ cushions and fluids- reduction in prices 
on average by 12,4%

❚ mascaras - reduction in prices 
on average by 9,6%

At the same time the survey on Polish market
conducted in 2005 (source: SMG / KRC) shows
that the reduction in price is accompanied by the
increase in purchasing coloured cosmetics. 
A statistical Polish woman bought five items of
coloured cosmetics in 2005. However, at the
beginning of 2004, i.e. before introducing lower
rates of an excise tax, a Polish woman bought on
average only three coloured cosmetics a year. 
Full cancelling of an excise tax will allow 
to reduce the price of products which will result 
in making a very competitive market more
dynamic as well as will increase consumption 
of cosmetics which is still much lower in Poland
than in other EU countries.

Excise tax creates 
administrative barriers

Maintaining an excise tax encumbers a Polish
producer with unnecessary bureaucratic
formalities and arduous financial flows. A negative
effect of an excise tax is also connected with
fictitious dividing of enterprises in order to reduce
the taxes paid.
Cancelling an excise tax on supplies within the
Community would also give Polish entrepreneurs
greater chances of expansion to the EU markets.
Taxing supplies within the Community together
with a complicated system of return is an
unnecessary difficulty for Polish exporters to the
EU member states. Current legal variation which
demands companies  to make use of their
financial assets and undergo arduous formalities
to get the return of money, increases red tape and
generates unnecessary costs. It also does not
serve a better fiscal supervision. What is more,
State Treasury’s income gained from the excise tax
on cosmetics at the same time will be spent on an
administrative service of collecting such excise tax
and registering the tax on it. Excise tax will only
finance its collection.

Excise tax impedes investments
in cosmetics industry

The survey conducted among the members of the
Union showed that in 2006 the entrepreneurs
plan to increase the following investments:
extending factories and laboratories, production
plants for components production and storing
purchase of new machines, creating chains 
of foreign distribution.
The Union unites the entrepreneurs who intend to
open this year European logistics centres worth
millions of euro. Not only because of logistics
aspects was Poland chosen as the most
appropriate place for implementing such
undertakings. An excise tax valid only in Poland
may impede such investments or cause that they
will be moved to the neighbouring countries
which may result in limiting a potential increase in
employment. Our data show that each such
centre may employ approximately 150 – 200
people.

Excise tax impedes the
development of export 
and expansion of the industry 
to other markets

Reducing an excide tax on May 1st 2004 from
20% and 25% to 10% triggered numerous

positive changes although the opportunities of this
industry are much higher and are still not used.
Cosmetics industry as one of few in Polish
economy bravely competes with the world
cosmetics consortiums
Such a strong position of Polish producers is
unusual in Europe
Leaders in Polish cosmetics companies export and
invest abroad, noting increase in export;
nevertheless their potential is still not used
Polish cosmetics despite taxed with 10% of an
excise tax undertake an unequal fight and force
their ways to foreign markets

Excise tax on cosmetics, valid
only in Poland, impedes further
development of the industry 
and export of Polish cosmetics.

Full cancelling of an excise tax will deepen the so
called ”excise impulse” observed last year. It will
lead to a further reduction in prices, increase in
the sales of products covered by an excise tax,
increase in the turnover in all categories of
cosmetic products as well as increase in
employment. All these aspects will be beneficial
for the State Treasury.

Polish Union of Private Employers of Cosmetics
Industry has still been discussing these issues 
with the Ministry of Finance. An unstable political
situation does not help our efforts. On April 
5th 2006 the representatives of the Union met 
with the authorities from the Ministry of Finance.
We hope that next weeks will bring specific
solutions beneficial for the industry. The Union
appreciates and accepts with satisfaction
declarations made by the Ministry on a planned
crossing out of cosmetics from the act on 
an excise tax. However, the bill is still discussed
and if it is approved by the Polish Parliament 
in a shape satisfactory for the cosmetics industry, 
it will come into force not earlier than in 2007.
That is why the Union has been convincing the
Ministry of Finance to fully cancel the excise tax by
means of a regulation. A wide representation 
of the Union guarantees completing the project 
in a positive way. We invite to cooperation 
all the companies which care about Polish
cosmetics industry.
❚

The author is a General Director of the Polish
Union of Private Employers of Cosmetics Industry

10-13-Raport specjany 3 szpal  25/4/06  10:30 AM  Page 13



14 cosmetic reporter maj 2006

■ OPAKOWANIA

www.cosmeticreporter.com

Amouage
Historia Amouage zaczyna si´
jak baÊƒ z tysiàca i jednej nocy.
Szejk Sajid Hamed bin Hamud, bliski
krewny su∏tana Omanu, przyk∏ada∏
szczególnà wag´ do dziedzictwa arabskiej
kultury. Pewnego razu zapragnà∏ przywróciç
Êwiatu starodawnà arabskà sztuk´ perfumeryjnà.
Choç dziÊ perfumy kojarzà si´ nam z polami
Prowansji i butikami Pary˝a, to przez tysiàce lat
zapachy sprowadzano w∏aÊnie z najodleglejszego
zakàtka Arabii – Omanu.
Ksià˝´ przystàpi∏ do dzia∏ania z prawdziwym
rozmachem. Zaprosi∏ do wspó∏pracy Guy Roberta,
legend´ w Êwiecie perfum, twórc´ takich
klasycznych zapachów, jak Dioressence, Monsieur
Rochas czy Caleche i Équipage Hermes’a. Francuski
mistrz dosta∏ wolnà r´k´, je˝li chodzi o kompozycj´
perfum. Móg∏ u˝yç najcenniejszych, najrzadszych, a
zatem i najdro˝szych sk∏adników. Dla szejka koszty
nie mia∏y przecie˝ znaczenia.
Guy Robert stworzy∏ perfumy godne królewskich
dworów. Takie by∏o te˝ pierwsze przeznaczenie tych
zapachów. Su∏tan Omanu mia∏ zwyczaj obdaro-
wywania nimi g∏ów paƒstw i cz∏onków królewskich
rodów. Wspania∏e r´cznie grawerowane flakony
Amouage zosta∏y zaprojektowane przez jubilerów
królowej Anglii – El˝biety II. Inspiracjà by∏a
architektura i sztuka Omanu. Wykonane zosta∏y 
w Normandii z francuskiego kryszta∏u
dekorowanego 24-karatowym z∏otem. 

Na ka˝dym flakonie Amouage widnieje napis
„Najcenniejsze perfumy Êwiata.” 
Nikt  nie protestuje... 

Heritage
Na specjalne zamówienie su∏tana Omanu z∏otnicy
królowej El˝biety II wykonali wyjàtkowà kolekcj´
unikatowych egzemplarzy. Ka˝da buteleczka jest
inna! Znacznà cz´Êç serii Heritage otrzyma∏ su∏tan
Omanu, który obdarowywa∏ nimi odwiedzajàce go
g∏owy rodów królewskich oraz szefów paƒstw.
Podarunek ten zawsze budzi∏ zachwyt

znamienitych goÊci. Cz´Êç
poz∏acanych i zdobionych cennymi

kamieniami flakonów trafi∏a do
sprzeda˝y, a dziÊ pozosta∏y tylko nieliczne.

Kilka mo˝na obejrzeç w Perfumerii Quality 
w warszawskim Hotelu Marriott.

Jak mówi jeden z w∏aÊcicieli perfumerii, Micha∏
Missala - „Perfumeria Quality nale˝y do nielicznych
miejsc na Êwiecie, które oferujà te niezwyk∏e dzie∏a
sztuki. Nasze Heritage sà bodaj˝e najpi´kniejsze 
z obecnie dost´pnych. A˝ dziwne, ˝e si´ dotàd osta∏y...“
Zarówno m´ski, jak i damski flakon sà wi´ksze 
od tych standardowych. Wykonano je ze srebra
pokrytego 24-karatowym z∏otem. Ozdobione 
sà kamieniami szlachetnymi oraz malachitem, 
z którego wykonano tak˝e podstawy flakonów.
Flakonów Heritage mo˝na u˝ywaç wiecznie. Zapach
(Amouage Gold) znajduje si´ bowiem 
w wymiennych wk∏adach, które mo˝na sprowadzaç
za poÊrednictwem Perfumerii Quality. 
Flakon tej kolekcjonerskiej serii mo˝na kupiç 
za 8900 z∏.

Gold
Gold to pierwsze perfumy Amouage. Guy Robert
powiedzia∏, ˝e sà jego najdoskonalszà symfonià,
uwiecznieniem kariery. To zapach na szczególnà
okazj´. Zawiera 120 wy∏àcznie naturalnych esencji,

Najdro˝sze 
flakony Êwiata

EKSKLUZYWNA OFERTA 
PERFUMERII 

QUALITY MISSALA
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pochodzàcych z ca∏ego Êwiata. Szczególnie
cenne jest srebrne kadzid∏o, które roÊnie 
w niedost´pnych górach w Dhofar, na po∏udniu
Omanu. Zapach kadzid∏a ma niezwyk∏e w∏aÊciwoÊci:
wprawia w dobry nastrój, wspomaga prac´ mózgu i
dodaje pewnoÊci siebie. Jego wartoÊç by∏a równa
z∏otu. Kadzid∏o – symbol boskoÊci – by∏o obok mirry
i z∏ota jednym z darów ofiarowanych ma∏emu
Jezusowi przez trzech m´drców. Co ciekawe, mirra
równie˝ wchodzi w sk∏ad perfum, a 24-karatowe
z∏oto jest ozdobà pi´knych flakonów.

Dia
Wprowadzona wiosnà 2002 roku Dia to najbardziej
lubiana w Europie linia Amouage. „Dia” oznacza 
w j´zyku hiszpaƒskim „dzieƒ”, a w arabskim „blask”.
Zapach mieÊci si´ w dekorowanych ró˝owym
z∏otem flakonach z normandzkiego kryszta∏u.
Oddajà one zarówno kolor, jak i nastrój tych perfum.
Dia to niezwykle luksusowy zapach dzienny. Nuty
g∏owy to sza∏wia, estragon i fio∏ek; nuty serca to
kwiaty brzoskwini, pomaraƒczy i peonii; nuty bazy to
z kolei bia∏e pi˝mo, drzewo sanda∏owe  i wanilia.
M´skie Dia zawiera mi´dzy innymi kardamon,
kadzid∏o, kwiat Êliwy, tropikalny kwiat ylang ylang, 
a w podstawie kompozycji pachnie skórà,
palisandrem i pobudzajàcà zmys∏y paczulà.

Ciel
„Ciel” to po hiszpaƒsku „niebo”. ¸àczy w sobie
rzeÊkoÊç kwiatów z ogrzewajàcymi nutami
orientalnymi. Kolor perfum przywodzi na myÊl
lazurowe niebo poszarpane oÊnie˝onymi górskimi
szczytami. Atmosfer´ t´ oddaje tak˝e flakon

wykonany z francuskiego kryszta∏u i srebra.
Ciel damski to bardzo bogaty kwiatowy zapach.

Pierwsza nuta to gardenia i fio∏ek, dalej jaÊmin,
ró˝a, brzoskwinia i lilia wodna. Oparciem dla tych
nut kwiatowych sà ambra, pi˝mo, drzewo cedrowe,
sanda∏owe i srebrne kadzid∏o. Z kolei Ciel m´ski to
Êwie˝oÊç bergamotki, lawendy i bogactwo przypraw,
których podstawà sà zmys∏owe nuty drzewne, 
w tym srebrne kadzid∏o.

Annick Goutal
Annick Goutal to elitarny paryski dom perfumeryjny.
Zapachy tworzone przez s∏ynnà kreatork´ perfum,
Annick Goutal i jej córk´ Camille, powstawa∏y na
drodze bezustannego poszukiwania równowagi
mi´dzy jakoÊcià i idealnà harmonià zapachu, niczym
cenne bukiety, gromadzàce najrzadsze i naj-
cenniejsze z naturalnych esencji. 
Annick Goutal urodzi∏a si´ w 1945 r. w Aix en
Provence we Francji. By∏a córkà paryskiego
ciastkarza, jednà z oÊmiorga rodzeƒstwa. W latach
szeÊçdziesiàtych pojecha∏a do Anglii, by zostaç
modelkà. Tam pozna∏a kreatora perfum z firmy
Robertet z Grasse we Francji, który odmieni∏ jej
˝ycie. Ich spotkanie zapoczàtkowa∏o jej wielkà
˝yciowà pasj´ – zaj´∏a si´ tworzeniem perfum.
Po d∏ugim okresie wtajemniczenia, zainspirowana
emocjami, których nie brakowa∏o w jej ˝yciu, zacz´∏a
tworzyç perfumy. Kolejne kompozycje powstawa∏y
pod wp∏ywem silnych prze˝yç i uczuç Annick
Goutal. Ka˝dy z jej zapachów jest zatem
niepowtarzalny i opowiada niezwyk∏à histori´.
Po d∏ugiej walce z rakiem Annick Goutal zmar∏a 
w 1999 r.  Pozostawi∏a oko∏o 20 zapachów, 
z których ka˝dy zas∏uguje na miano arcydzie∏a. 
DziÊ jej córka Camille Goutal wraz z Isabelle Doyen

(wiernà asystentkà Annick) sà odpowiedzialne za
tworzenie nowych kreacji. Ich zapachy sà noszone
przez tak ró˝ne i odmienne osobowoÊci jak:
Madonna, Cameron Diaz, Céline Dion, Andie Mac
Dowell, Tom Cruise, Rosanna Arquette, Melanie
Griffith, Drew Barrymore.

Najbardziej lubiane zapachy Annick Goutal
wyst´pujà tak˝e w charakterystycznych legendar-
nych ju˝ flakonach ozdobionych korkiem z
ca∏ujàcymi si´ motylami. Flakony te zosta∏y
wykonane z kryszta∏u 

Bacarrat. 
Grand Amour
Grand Amour Annick Goutal stworzy∏a dla siebie.
Ten zmys∏owy zapach wyra˝a ogromnà mi∏oÊç 
i nami´tnoÊç Annick do jej m´˝a – francuskiego
wiolonczelisty Alaina Meuniera. 

Annick wraz z m´˝em mieli w zwyczaju w ka˝dà
sobot´ udawaç si´ na targ. Alain, jako prawdziwy
d˝entelmen, zawsze kupowa∏ ˝onie przepi´kny
bukiet Ênie˝nobia∏ych lilii. Te kwiaty na wiele dni
nape∏nia∏y zapachem ich mieszkanie. Dlatego woƒ
Êwie˝ych, bia∏ych kwiatów kojarzy∏a si´ Annick
nieodzownie z jej ukochanym m´˝em. Grand
Amour to zapach pi´knej, spe∏nionej mi∏oÊci.

Mandragore

Inspiracjà dla najnowszego zapachu francuskiego
domu perfumeryjnego Annick Goutal by∏ tajemniczy
korzeƒ mandragory. Przez d∏ugie lata wierzono 
w niezwyk∏e w∏aÊciwoÊci tej roÊliny. Uwa˝ano, ˝e to
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jej korzeƒ w kszta∏cie cia∏a cz∏owieka da∏ poczàtek
rodzajowi ludzkiemu. Mandragora by∏a traktowana
jak lek na wszystkie dolegliwoÊci. Sproszkowany
korzeƒ mandragory uchodzi∏ za bardzo silny
afrodyzjak.
Pod wp∏ywem tych legend i wierzeƒ Camille Gontal
postanowi∏a zamknàç we flakonie pot´g´
mandragory. Podczas prac okaza∏o si´, ˝e ani sama
mandragora, ani jej korzeƒ nie majà zapachu!
Dlatego za podstaw´ perfum pos∏u˝y∏a bardzo
ciekawa kombinacja czarnego pieprzu, mi´ty,
imbiru i any˝ku. Natomiast sproszkowany korzeƒ
mandragory dodano do perfum jako tajny sk∏adnik
zapewniajàcy temu zapachowi niezwyk∏à si∏´.
Efektem jest bardzo tajemniczy zapach, który
pobudza zmys∏y i dodaje si∏!

Quel Amour!
Kiedy Camille mia∏a 21 lat, musia∏a na dwa
miesiàce zostawiç swojego ch∏opaka, aby pojechaç
do Australii. Wracajàc do Pary˝a, by∏a pe∏na
niepewnoÊci i obaw, czy jej ukochany ciàgle jeszcze
na nià czeka… Po d∏ugiej i bardzo m´czàcej
podró˝y dotar∏a wreszcie do domu, w którym
mieÊci∏o si´ jej mieszkanie. Wspinajàc si´ mozolnie
na szóste pi´tro, zauwa˝y∏a, ˝e na schodach ktoÊ
porozk∏ada∏ p∏atki peonii i ró˝. Idàc do mieszkania,
bardzo zazdroÊci∏a swojej sàsiadce tak roman-
tycznego adoratora. Kiedy dotar∏a na gór´ okaza∏o
si´, ˝e Êcie˝ka wyÊcie∏ana p∏atkami kwiatów
prowadzi do jej drzwi… i dalej przez mieszkanie do
sypialni…, gdzie na ∏ó˝ku, Êciskajàc w ramionach
ogromny bukiet peonii i ró˝, spa∏ jej ukochany.
„Quel Amour!” („Có˝ za ukochany!”) – wyzna∏a 
z zachwytem Camille. 

Od tamtej pory peonie i ró˝e kojarzà jej si´ ze
Êwie˝à, m∏odzieƒczà mi∏oÊcià. Pragnàc powróciç do
tamtych wspomnieƒ oraz udowodniç swojemu
m´˝czyênie, ˝e ciàgle jeszcze pami´ta te chwile,
stworzy∏a Quel Amour! Nazwa nawiàzuje 
do Grand Amour. Oba zapachy to historie
mi∏oÊci dwóch ró˝nych pokoleƒ. Mi∏oÊci
dojrza∏ej, pe∏nej oraz Êwie˝ej 
i delikatnej.

M. Micallef
Parfums M. Micallef to firma
prowadzona przez wielokulturowe
ma∏˝eƒstwo. ˚ona – Martine Micallef
(francuska artystka z Nicei) – projektuje 
i maluje kryszta∏owe flakony. Tworzone przez
nià opakowania perfum sà jedyne w swoim
rodzaju. Mà˝ – Geoffrey Newman (co ciekawe jego
rodzina pochodzi z ˝ydowskiej spo∏ecznoÊci
Zduƒskiej Woli) – zajmuje si´ tworzeniem
zapachów oraz sprawami biznesowymi. Dzi´ki jego
innowacyjnym pomys∏om powsta∏y unikatowe
zapachy, np. Aoud, stworzony z nieznanej 
w Europie, ale bardzo cenionej w Êwiecie arabskim
esencji z indyjskiego drzewa aloesowego.
Wizytówkà marki sà jedno- i trzylitrowe flakony
r´cznie malowane przez Martine Micallef oraz
zdobione kryszta∏ami Swarovskiego. 

Kosztujà odpowiednio 4250 z∏ i 7200 z∏. Odnios∏y
one wielki sukces. Na Bliskim Wschodzie pe∏nià
wÊród elity rol´ niezwykle wytwornego prezentu
Êlubnego. Jeden ze sta∏ych klientów – bogaty szejk
arabski – ma w zwyczaju wlewaç ca∏à zawartoÊç
trzylitrowego flakonu do swojego basenu.

We flakonie mo˝e znajdowaç si´ jeden z wybranych
zapachów marki. Tak naprawd´ nabywca otrzymuje
dwie butelki – jedna to w∏aÊciwy kryszta∏, zaÊ druga
to hermetycznie zamykane szklane opakowanie, 
z którego mo˝na przelewaç dowolnà iloÊç wody
perfumowanej. Dzi´ki temu rozwiàzaniu zapach
zachowuje swoje w∏aÊciwoÊci, nawet gdy u˝ywamy
go przez wiele lat.

Zamawiajàc wyjàtkowy flakon, mo˝na zdaç si´ na
inwencj´ artystki lub zamówiç u niej namalowanie
na kryszta∏owej butli dowolnego motywu. Jeden 
z niemieckich klientów postanowi∏ uhonorowaç 
w ten sposób swojego ulubionego psa.
Pani Martine Micallef podczas wizyty w Polsce
malowa∏a na ˝ywo trzylitrowy kryszta∏owy flakon,
który nast´pnie zosta∏ rozlosowany wÊród klientów
Perfumerii Quality.

Petite Cherie
Ten zapach Annick Goutal stworzy∏a dla swojej
jedynej córki – Camille. Camille mia∏a wtedy 13 lat
i w∏aÊnie wkracza∏a w Êwiat doros∏oÊci. Poprosi∏a
mam´, by stworzy∏a dla niej perfumy. Annick
chcia∏a, aby ten zapach, pozostajàc jeszcze
dziecinnie niewinny, wyra˝a∏ budzàcà si´ do ˝ycia
kobiecoÊç. Po∏àczy∏a wi´c zapachy, które kojarzà
nam si´ ze spokojnym dzieciƒstwem (gruszka,
brzoskwinia, Êwie˝o Êci´ta trawa) z odrobinà ró˝y 
i wanilii. Efekt by∏ zaskakujàco pi´kny. 
A zapach… có˝, kochajà i u˝ywajà go kobiety na
ca∏ym Êwiecie w wieku od lat 7 do 77. Ka˝de
tchnienie sprawia, ˝e kobieta przenosi si´ w Êwiat
dzieci´cych marzeƒ, ale pozostaje ciàgle kobieca. 

Co ciekawe, gdy zapach by∏ gotowy, Camille 
w przyp∏ywie nastoletniego buntu postanowi∏a 
go nie u˝ywaç. Obecnie jest to jej ulubiony 
zapach i zawsze pojawia si´ otoczona jego
delikatnà mgie∏kà.

Les Nuits d’Hadrien
Jest to kompozycja stworzona przez Camille Goutal
ju˝ po Êmierci matki. Wiedzàc, ˝e jeszcze za ˝ycia

Annick zastanawia∏a si´ nad przerobieniem
swojego klasycznego zapachu Eau d’Hadrien,

Camille postanowi∏a spe∏niç ˝yczenie
matki. Z pomocà Isabel Doyen, d∏ugo-

letniej asystentki Annick, stworzy∏a
swojà wizj´ historii cesarza

Hadriana. Les Nuits d’Hadrien
(Noc Hadriana) jest zapa-

chem przedewszystkim
zmys∏owym i prze-

p e ∏ n i o n y m
nami´tnoÊcià.

14-17 swiat zapachow  26/4/06  12:30 AM  Page 16



Woda Królowej W´gier
Woda Królowej W´gier (∏ac. Aqua Reginae
Hungaricae, fr. Eau de la Reine d’Hongrie) 
to polski akcent w Êwiecie ekskluzywnych perfum.
Te pierwsze znane w historii z nazwy alkoholowe
perfumy powsta∏y dzi´ki królowej W´gier El˝biecie
(1305–1381) – córce W∏adys∏awa ¸okietka i matce
Ludwika Andegaweƒskiego, króla W´gier i Polski.
Brak êróde∏ historycznych, które okreÊla∏yby
moment powstania receptury Wody Królowej
W´gier. Najcz´Êciej przyjmuje si´, ˝e by∏ to rok 1367.
Zgodnie z legendà, sk∏ad przekaza∏ królowej
tajemniczy mnich – pustelnik, choç niektórzy
twierdzà, ˝e mog∏a byç dzie∏em nadwornego
alchemika. Wiemy za to, kiedy mia∏o miejsce
pierwsze lansowanie perfum. Odby∏o si´
ono w 1370 roku na francuskim
dworze Karola V Màdrego
(1338–1380), znanego 
ze swego zami∏owania
do zapachów. 

Przez d∏ugie stulecia Woda Królowej W´gier by∏a
najpopularniejszymi perfumami w Europie. W XVIII
wieku odda∏a palm´ pierwszeƒstwa Wodzie
Koloƒskiej, choç jeszcze do koƒca nast´pnego
stulecia by∏a sprzedawana na londyƒskiej Bond
Street. Zapomniane perfumy odtworzyli polscy
perfumiarze z firmy Pollena-Aroma. Nadali im
charakterystycznà opraw´, umieszczajàc flakon 
w r´cznie wykonanej szkatu∏ce wzorowanej 
na Êredniowiecznym brewiarzu. Ka˝da posiada
nieco inny wyglàd, co dodatkowo potwierdza
indywidualny numer.
Podstawà zapachu sà rozmaryn i tymianek, roÊliny 
o silnym zapachu i o niezwyk∏ych w∏aÊciwoÊciach
leczniczych. Nic wi´c dziwnego, ˝e widziano w niej
nie tylko wspania∏e perfumy, ale tak˝e panaceum 
na liczne dolegliwoÊci. Ponad szeÊçdziesiàcioletnia
El˝bieta ¸okietkówna nie tylko zapewni∏a sobie z jej
pomocà powodzenie u m´˝czyzn, ale podobno
wyleczy∏a si´ z reumatyzmu. 

Perfumeria Quality Missala jest jedynà perfumerià,
która oferuje Wod´ Królowej W´gier. Na wysokà, jak
za 6 ml perfum, cen´ (1600 z∏) ma wp∏yw 
w du˝ej mierze kunsztowne i zindywidualizowane
opakowanie.
www.PerfumeriaQuality.pl
❚
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Sieç Marionnaud
ZAPACH DAMSKI

1. Dolce & Gabbana, LIGHT BLUE, 25 ml, cena 95 z∏
2. Calvin Klein Euphoria EDP, 30 ml, cena 190 z∏
3. J. Del Pozo, Esencia de Duende EDT,  30 ml, cena105 z∏

ZAPACH M¢SKI

1. Azzaro Chrome EDT, 30 ml, cena 135 z∏
2. Armani Code EDT, 50 ml, cena 230 z∏
3. Lacoste Essential EDT, 75 ml, cena 195 z∏

Perfumerie Quality Missala
ZAPACH DAMSKI

1. Penhaligon’s, Artemisia, EDP 100ml, cena 430 z∏
2. Amouage, Eau d’Amouage, EDT 75 ml, cena 520 z∏
3. Parfums M. Micallef, Ananda, EDP 30 ml, cena 260 z∏

ZAPACH M¢SKI

1. Amouage, Arcus, EDT 75 ml, cena 560 z∏
2. Parfums M. Micallef, Avant Garde, EDP 100ml, cena 540 z∏
3. Jean Charles Brosseau, Atlas Cedar, EDT 50 ml, cena 195 z∏

Najcz´Êciej kupowane perfumy
w marcu 2006

Zapach Songes 
Annick Goutal,
pojawi si´ w sprzeda˝y 
w czerwcu. 
Ozdobny flakon 
z motywem ksi´˝yca
(nawiàzanie do nazwy
perfum) b´dzie
kosztowa∏ tyle co
legendarne ju˝ flakony
Annick Goutal ozdobione
korkiem z ca∏ujàcymi si´
motylami.
❚
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■ OKIEM ZAWODOWCA
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Michael Edwards 
nie ma sobie
równych w Êwiecie

znawców perfum. Jego
ksià˝ka pt. „Fragrances of
the World” („Zapachy
Âwiata”) ukazuje si´
regularnie od ponad
dwudziestu lat i w bran˝y
perfumiarskiej ju˝ dawno
zyska∏a miano biblii. 
To do niej odwo∏ujà si´
sprzedawcy w wielu
krajach, doradzajàc swoim
klientom wybór najlep-
szego zapachu.

Michael Edwards mieszka w
Australii, ale du˝o czasu sp´dza te˝
w Pary˝u, Londynie czy Nowym
Jorku, gdzie od lat tworzà najwi´ksi
kreatorzy zapachów.

Najnowszy przewodnik „Fragrances
of the World” opisuje cztery 
i pó∏ tysiàca perfum.
W porównaniu z ubieg∏orocznà
edycjà jest tam a˝ 499 nowych
produktów.
W ciàgu ostatnich pi´ciu lat 
na karty  ksià˝ki trafi∏o ponad 2000
nowych zapachów.
„Fragrances of the World” to
najobszerniejsza encyklopedia
perfum co roku aktualizowana.
Zalew nowych zapachów mo˝e
przyprawiç konsumentów o zawrót
g∏owy. Na dodatek w perfumeriach
cz´sto zapachy kwiatowe stojà tu˝
obok orientalnych, a leÊne zaraz
przy cytrusowych.
Kto chce z powodzeniem sprze-
dawaç perfumy musi pami´taç,

˝e klientowi potrzebna jest fachowa
pomoc w wyborze w∏aÊciwego
zapachu.
Znaczàca wi´kszoÊç konsumentów
wie, jakiego rodzaju nuty zapacho-
we lubi. Dlatego, jak wynika z bada-
nia przeprowadzonego przez
amerykaƒskà firm´ marketingowà
The NPD Group, czterech na
dziesi´ciu klientów jest zdania, 
˝e perfumy w sklepach powinny
byç pogrupowane w zale˝noÊci 
od dominujàcej nuty zapachowej.
Przewodnik „Fragrances of 
the World” tak w∏aÊnie grupuje
zapachy. Autor Michael Edwards,
opisujàc perfumy, podaje równie˝
list´ pokrewnych produktów, 
a wi´c z tej samej rodziny
zapachów.

Michael Edwards

Zapachy
Êwiata

2006
niezwyk∏a ksià˝ka 

Michaela Edwardsa

Pi´kny zapach czyni cuda – mo˝e poprawiç nam humor, 
a nawet przywróciç ch´ç do ˝ycia. W tym celu warto zaczàç tworzyç 
w∏asnà „garderob´ zapachów” – nie ograniczaç si´ do jednej nuty, 
ale wypróbowaç te˝ inne, a potem dobieraç perfumy w zale˝noÊci 

od humoru, okazji, pory dnia czy roku. By nie pope∏niç b∏´du, 
warto zajrzeç do wyjàtkowego przewodnika po Êwiecie perfum.

Ksià˝ki mo˝na zamówiç on-line 
na www.fragrancesoftheworld.com
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Jak wynika z danych zgromadzonych przez Michaela Edwardsa, z roku 
na rok obserwujemy powstawanie coraz wi´kszej liczby nowych kompozycji.
Coraz wi´kszym powodzeniem producentów i klientów cieszà si´ 
tzw. limitowane edycje oraz wznowienia klasycznych zapachów.

M´skie zapachy stanowià obecnie a˝ 30 procent nowoÊci.

M´˝czyêni ch´tniej wybierali w ubieg∏ym roku nuty leÊne, mniejszym
powodzeniem cieszy∏y si´ zapachy aromatyczne.

WÊród zapachów kobiecych widaç spadek popularnoÊci Êwie˝ych nut 
na rzecz zapachów kwiatowych.
❚
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¸ÑCZNA LICZBA NOWYCH KOMPOZYCJI

387
441

478 499

LIMITOWANE EDYCJE WZNOWIENIA

26

85

51

70

2001 2005         2001 2005   Beautiful fragrance works wonders
– it can put you back in good
mood or even make you want to
live again. Creating your own
"fragrance wardrobe" is well worth
recommending – not sticking to 
a single aroma but trying new ones
and then selecting perfumes
depending on the mood, occasion
or time of the day or year. In order
to avoid mistakes, use this unique
guidebook around the world of
perfumes.
Michael Edwards has no match 
in the world of perfume experts.
His book, Fragrances of the World,
has been coming out for over 20
years and is considered a bible in
the perfume industry. Shop
assistants from all over the world
refer to the book when advising
their customers on the choice of
the best fragrance.
Michael Edwards lives in Australia
but he spends a lot of time in Paris,
London or New York where the
greatest perfume creators work.
The latest issue of Fragrances of
the World includes four and a half
thousand fragrances, i.e. 499 
more than last year.

Over the last 5 years more 
than 2000 new fragrances 
have entered the book. 
Fragrances of the World constitutes
the most comprehensive perfume
encyclopaedia. Besides, it is
updated every year.

According to the data collected by
Michael Edwards, the number of
new compositions launched every
year is growing:

Year                TOTAL NEW
COMPOSITIONS

2001 332
2002 387
2003 441
2004 478
2005 499 

Limited editions or re-editions of
classical fragrances are gaining
popularity among producers and
customers.
2001    2005
LIMITED EDITIONS 26 85
RE-EDITIONS 51 70

Male fragrances account for 30%
off all new fragrances.

2001 2005
MALE 65% 63%
FEMALE 27% 31%
UNISEX 8% 6%
TOTAL 100% 100%

Among female fragrances, fresh
fragrances are being replaced by
flower ones.

FRAGRANCES
2001 2005

FLOWER 52% 56%
ORIENTAL 35% 34%
FOREST 4% 4%
FRESH 9% 6%

Last year, many men chose forest
fragrances, whereas aromatic
perfumes were less popular.

FRAGRANCES
2001 2005

AROMATIC 31% 24%
ORIENTAL 22% 16%
FOREST 30% 42%
FRESH 17% 18%

A flood  of new fragrances make
one’s head ache. Besides, on 
a shop shelf, flower fragrances 
are often mixed with oriental ones 
and forest with citrus aromas.
Shop assistants should bear in
mind the fact that customers need
professional help in choosing 
the proper fragrance.
A vast majority of customers know
what kinds of aromas they like.
According to research carried out by
an American marketing company,
The NPD Group, four out of ten
customers think that perfumes in
shops should be grouped according
to their domineering fragrance.
This is exactly the way Fragrances
of the World is organised. To each
product Michael Edwards adds a list
of related fragrances.

The book can be ordered on-line
under the following address: 

www.fragrancesoftheworld.com
❚

THROUGH A
PROFESSIONAL’S EYE

Fragrances of the World 2006 
an amazing book by Michael Edwards

332

2001 2002 2003 2004 2005   

65% 
M¢SKIE

63% 
M¢SKIE27% 

KOBIECE
31% 
KOBIECE

8% UNISEX 6% UNISEX

52% 
KWIATOWE

56% 
KWIATOWE35% 

ORIENTALNE

34% 
ORIENTALNE

9% ÂWIE˝E 6% ÂWIE˝E
4% LEÂNE 4% LEÂNE

NUTY 2001 NUTY 2005

31% 
AROMATYCZNE

24% 
AROMATYCZNE

30% 
LEÂNE

42% 
LEÂNE

17% 
ÂWIE˝E

18% 
ÂWIE˝E

16% 
ORIENTALNE

22% 
ORIENTALNE

NUTY 2001 NUTY 2005

2001 2005
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W dniach 7–10
kwietnia 2006 r.

odby∏a si´ w Bolonii
39 edycja

mi´dzynarodowych
targów kosmetyki

Cosmoprof. 
Jak co roku w∏oskie
miasto na kilka dni
sta∏o si´ Êwiatowà
stolicà kosmetyki 

i pi´kna.

Znaszà pierwszà podró˝à
zagranicznà wybraliÊmy si´ do
w∏oskiego miasta Bolonia,

miejsca w którym od lat
organizowane sà targi Cosmoprof.
Dystrybuujàc nasz magazyn wÊród
przedstawicieli bran˝y kosmetycznej
ca∏ego Êwiata wzbudzaliÊmy spore
zainteresowanie. Tylko niewielu
spoÊród naszych rozmówców
orientowa∏o si´ choçby w przy-
bli˝eniu, jaki potencja∏ reprezentuje
polski przemys∏ kosmetyczny. Ale
wróçmy do samej imprezy. 

Tegoroczny COSMOPROF to:
❚ 84 360 m2 netto powierzchni
wystawienniczej
❚ kilkanaÊcie specjalistycznych pawi-
lonów, grupujàcych wystawców 
z segmentów: perfumeryjno –
kosmetycznego, kosmetyki naturalnej
(Cosmoprof Nature), fryzjerskiego
(Hair Salon), kosmetyki profes-
jonalnej i wyposa˝enia salonów
pi´knoÊci, wyposa˝enia, kosmetyki 
i artyku∏ów do piel´gnacji paznokci
(Nail World), SPA i Welness
❚ pawilon akcesoriów mody i bi˝uterii
❚ wydzielony pawilon opakowaƒ 
urzàdzeƒ do produkcji kosmetycznej
(COSMOPACK)
❚ 21 pawilonów narodowych 

Podczas imprezy swà ofert´
zaprezentowa∏o 2140 wystawców 
(w tym 1191 wystawców zagra-
nicznych z 52 krajów). W trakcie 
5 dni targowych ekspozycj´
odwiedzi∏o ponad 130 tysi´cy
zwiedzajàcych.

W tym roku, pawilon opakowaƒ 
i urzàdzeƒ do produkcji wyodr´b-
niono w oddzielnà imprez´ –
COSMOPACK. Uczestniczy∏o w niej
ponad 300 wystawców z bran˝y.
Cosmopack rozpoczà∏ si´ 6 kwietnia
i zakoƒczy∏ w niedziel´ 9 kwietnia,
czyli dzieƒ przed zakoƒczeniem
targów Cosmoprof.

Jak zwykle podczas tych targów
najliczniej zaprezentowali swoje
mo˝liwoÊci przedstawiciele Êwiata
w∏osów. W 8 pawilonach o ∏àcznej
powierzchni 25000 m2 rzàdzili

styliÊci fryzur i firmy oferujàce swe
produkty na rynek fryzjerski. 

Obecne by∏y niemal˝e wszystkie
najwi´ksze marki Êwiatowe: L’Oreal,
Kadus, Wella, Tigi, Framesi i inne. 
W niedziel´ i poniedzia∏ek (9-10
kwietnia) pawilony grupujàce tych
wystawców rozbrzmiewa∏y g∏oÊnà
muzykà towarzyszàcà licznym
pokazom sztuki fryzjerskiej i show,
cz´sto z udzia∏em prawdziwych
gwiazd – stylistów o mi´dzyna-
rodowej s∏awie. W pawilonie Welli
znakomity pokaz przeprowadzi∏a

20 cosmetic reporter maj 2006
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Targi 
Cosmoprof 
2006

MAGDALENA NAFALSKA

DYREKTOR GENERALNY NAJWI¢KSZYCH HISZPA¡SKICH 
TARGÓW COSMOBELLEZA RAFAEL MARCIA 
Z ZAINTERESOWANIEM CZYTA¸ NASZ MAGAZYN

BEAUTY LANDSCAPES

WEJSCIE NA TARGI
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Rosjanka, Irina Baranowa – by∏a z∏ota
medalistka mistrzostw Êwiata we
fryzjerstwie artystycznym. Pokazom
towarzyszy∏a grupa pi´knych
modelek w rosyjskich strojach
ludowych, wzbudzajàca podobne
zachwyty publicznoÊci jak same
popisy stylistki.
Podobnie jak przed rokiem, 
w oddzielnym pawilonie Beauty
Landscape  umieszczona zosta∏a
kosmetyka selektywna. Na terenie
tego najbardziej eleganckiego
pawilonu stworzono równie˝
wyjàtkowà galeri´ zatytu∏owanà
Masterpieces, w której najwi´ksze
mi´dzynarodowe firmy z sektora
perfumerii artystycznej prezentowa∏y
swoje najnowsze produkty.

Na oddzielnej scenie, swoje pokazy
oraz innowacje prezentowa∏y takie
Êwiatowe marki jak: Bulgari, Estee
Lauder, Ferragamo Parfums, Shiseido,
Sisley i inne.
GoÊcie zwiedzajàcy, zainteresowani
sztukà piel´gnacji i zdobienia
paznokci, mieli do swej dyspozycji
ogromny pawilon zwany Nail World
– Âwiat Paznokci. Zorganizowano 
w nim specjalnà stref´, w której
zwiedzajàcy mogli nie tylko
zrelaksowaç si´, ale tak˝e oddaç
swoje d∏onie pod opiek´ Êwiatowej
klasy specjalistów.

Targi Cosmoprof to nie tylko wielkie
wydarzenie targowe w Êwiecie
kosmetyki, to tak˝e wyjàtkowa okazja 

do zaprezentowania nowych
rozwiàzaƒ, wymiany doÊwiadczeƒ
oraz szansa zaobserwowania
najnowszych trendów w kosmetyce 
i fryzjerstwie na ca∏ym Êwiecie. 
Na koniec – ma∏a podpowiedê dla
tych z Paƒstwa, którzy myÊlà 
o odwiedzeniu nast´pnej edycji
targów. JeÊli Waszym celem sà
rozmowy handlowe, warto przyjechaç

w trakcie pierwszych 3 dni imprezy
(czwartek, piàtek – Cosmopack,
piàtek, sobota – Cosmoprof). 
W niedziel´ i poniedzia∏ek pawilony
targowe (szczególnie poÊwi´cone
fryzjerstwu) sà tak licznie odwie-
dzane przez publicznoÊç, ˝e nie ma
praktycznie mowy o prowadzeniu
jakichkolwiek rozmów handlowych.

MASTERPIECES - PERFUMERIA ARTYSTYCZNA

COSMOPROF NATURE

COSMOPROFPAWILONY NARODOWE

POKAZ IRINY BARANOWEJ
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W tym roku na targach Cosmoprof
obecnych by∏o kilkanaÊcie firm 
z Polski. Sektor Polski zosta∏
zorganizowany przez Wydzia∏
Ekonomiczno-Handlowy Konsulatu
Generalnego RP w Mediolanie.
Znalaz∏y si´ w nim stoiska firm: Bass
Cosmetics, Bell, BI-ES, Chantal,
Dermika, Gorgol, I.M.P.A, Progres,
IZA. W obliczu ciàg∏ego deficytu
powierzchni wystawienniczej ju˝
sam fakt zorganizowania polskiego
wystàpienia grupowego mo˝na
uznaç za sukces. Odrobin´ dziegciu
wprowadzi∏a lokalizacja polskiego
sektora w przejÊciu mi´dzy dwoma
pawilonami, co nie pozwala∏o na
zaprezentowanie naszej oferty 
w odpowiedniej oprawie. Efektem
by∏a skromna zabudowa targowa 
i ciasne stoiska, nie zmienia to
jednak zadowolenia polskich firm 
z wzi´cia udzia∏u w tej presti˝owej
imprezie. Poza pawilonem naro-
dowym na targach swoje stoiska
mia∏o tak˝e kilkanaÊcie innych
polskich firm, mi´dzy innymi: Huta
Szk∏a Czechy, Politech, Dekorglas na
terenie targów Cosmopack,
pozosta∏e polskie firmy, mi´dzy
innymi Dramers, Joko, Pierre Rene,
Panda Trzebnica, Ayala, Euro

Fashion usytuowane by∏y w innych
pawilonach targowych. Tak˝e w naj-
bardziej presti˝owej cz´Êci targów 
– w hali kosmetyki selektywnej
Beauty Landscape znalaz∏a si´
polska marka Saponaria, m∏oda
firma produkujàca kosmetyki
naturalne.

Dla niema∏ej cz´Êci polskich firm
by∏o to ich pierwsze wystàpienie 
na tej imprezie i jeszcze za wczeÊnie
na ocen´ jej skutecznoÊci handlo-
wej. Pozostali , nawet jeÊli ich uczes-
tnictwo w targach Cosmoprof 
w latach ubieg∏ych zaowocowa∏o ju˝
nowymi kontraktami, i tak ch´tnie
uczestniczà w targach po raz drugi
czy trzeci. 
Jak mówi Ewelina Podziomek,
Specjalista ds. Eksportu w firmie
Dramers „Targi Cosmoprof to dla
firmy przede wszystkim najlepsza
okazja do spotkania ze sta∏ymi
klientami z ca∏ego Êwiata. Du˝o
∏atwiej omawia si´ bie˝àce
problemy czy negocjuje si´ nowe
umowy podczas osobistej rozmowy
na targach, ni˝ kontaktujàc si´
telefonicznie lub poprzez poczt´
elektronicznà”.
❚

Polscy wystawcy
na Targach Cosmoprof 2006

BEAUTY LANDSCAPES

KONTRAHENCI Z LIBII

ORGANIZATOREM SEKTORA POLSKICH FIRM 
BY¸ KONSULAT GENERALNY RP W MEDIOLANIE

COSMOPACK
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Telefony komórkowe 
i komputery

zrewolucjonizowa∏y
nasze ˝ycie,

nanotechnologie majà
zmieniç nasz wyglàd.

Teraz maleƒkie
czàsteczki stosowane 

w nowoczesnych
kosmetykach b´dà 

z niezwyk∏à ∏atwoÊcià
docieraç w g∏àb skóry.
Jakie sà plusy, a jakie

minusy u˝ycia
nanotechnologii 

w produktach
kosmetycznych?

PRODUCENCI ZACIERAJÑ R¢CE

Po grecku „nano” znaczy „karze∏”, ale
zyski z wykorzystania nano-
technologii mogà byç gigantyczne.
Nic wi´c dziwnego, ˝e producenci
wià˝à ogromne nadzieje z rozwojem
nanotechnologii. EkonomiÊci przewi-
dujà, ˝e w 2010 r. Êwiatowy
nanoprzemys∏ mo˝e byç wart co
najmniej 40 miliardów dolarów. 

Nanotechnologia zajmuje si´
wytwarzaniem struktur lub
elementów posiadajàcych –
przynajmniej w jednym wymiarze –
rozmiary w granicach od 1 do 100
nanometrów (nanometr = 1 milio-
nowa cz´Êç milimetra). Dla porów-
nania, na odcinku o d∏ugoÊci 
1 nanometra nie mieÊci si´ wi´cej
ni˝ kilka pojedynczych atomów, 
a ludzki w∏os ma Êrednic´ oko∏o 

80 000 nanometrów. Tak wi´c 
nanotechnologia pozwala panowaç
nad materià w skali pojedynczych
atomów.

Nanotechnologie dotyczà wszystkich
technologii wykorzystujàcych miary
nanometryczne, czyli materia∏y, w
których struktura jest kontrolowana
na poziomie pojedynczych
czàsteczek. W ten sposób uzyski-
wane sà materia∏y o niespotykanych
w∏asnoÊciach mechanicznych i innych.

Francuski koncern L’Oreal podjà∏
decyzj´ o w∏àczeniu si´ w prace nad
projektem Napoleon – unijnym
projektem badawczym dotyczàcym
nanomateria∏ów. Równie˝ niemiecki
Beiersdorf zaanga˝owany jest w
powstanie Centrum Badawczego
poÊwi´conego nanotechnologiom.
Centrum CAN (Center for Applied
Nanotechnology) zosta∏o otwarte 
w po∏owie lutego br. w Hamburgu.
Nanotechnologie w kosmetyce nie
sà niczym nowym. Po raz pierwszy
zosta∏y zastosowane w roku 1980
przez koncerny L’Oreal i LVMH.
Wykorzystywanie nanotechnologii
stanowi prze∏om w podejÊciu do
piel´gnacji skóry. Pigmenty i pudry
zredukowane do rozmiarów nano
pozwalajà na osiàgni´cie wi´kszej
jednolitoÊci, bardziej intensywnego
koloru i nowoczeÊniejszej struktury.
„Stosujàc mniejsze pigmenty,
uzyskuje si´ bardziej równomierny
kolor” – twierdzi specjalista nauk
farmaceutycznych, Richard Guy. Jego
laboratorium ÊciÊle wspó∏pracuje z
firmà L’Oreal w ramach projektu
Napoleon. „Pracujemy nad
metodami, które pozwolà zbadaç, co
dzieje si´ z nanoczàsteczkami po
tym, gdy zostanà na∏o˝one na skór´.
Badamy, dokàd i jak daleko w´drujà
w g∏àb skóry oraz jaki wp∏yw majà na
funkcje ochronne skóry”.
Badania te pe∏nià decydujàcà rol´ w
opracowaniu receptur przysz∏oÊci.
Dyrektor dzia∏u badawczego LVMH
Fragrances and Cosmetics Eros
Perrier zdradza, ˝e równie˝ w
zakresie makija˝u jest jeszcze wiele
mo˝liwoÊci wykorzystania nano-
czàsteczek. 
Beyond Skin Science, amerykaƒska
firma wykorzystujàca w swych 

produktach do piel´gnacji skóry
nanotechnologie, jest bliska
rozszerzenia swojego asortymentu
produktów Eternails, wypuszczonych
na rynek w 2004 roku. „Wkrótce
wprowadzimy krem pod oczy oraz
krem z filtrem SPF 30. B´dziemy
równie˝ wchodziç w nowe dziedziny,
takie jak produkty wyg∏adzajàce lub
przeciw tràdzikowi” – przyznaje
dyrektor firmy, Paul Ferron.
Technologia zmieni∏a twoje ˝ycie,
niech teraz zmieni twojà skór´ – to
slogan reklamowy firmy, ale trudno
odmówiç mu racji.
Produkty Beyond Skin Science
poleca jeden z najs∏ynniejszych
stylistów, Reggie Wells. Jest on
mi´dzy innymi autorem makija˝y
wielkiej gwiazdy talk show Oprah
Winfrey. Jak przekonuje firma
Beyond Skin Science, jej produkty w
istotny sposób ró˝nià si´ od
tradycyjnych: „Nawet najnowoczeÊ-
niejsze sk∏adniki u˝yte w
kosmetykach w tradycyjny sposób
nie zapewnià wyraênych rezultatów.
Powód jest prosty: technologie
stosowane obecnie do produkcji
kosmetyków mass marketowych sà
po prostu przestarza∏e, liczà sobie
kilkadziesiàt lat. W rezultacie aktywne
czàsteczki zastosowane w
kosmetyku tracà swoje w∏aÊciwoÊci
zanim jeszcze zdo∏ajà wywo∏aç jakiÊ
znaczàcy efekt.
Tradycyjnie produkowane kosmetyki
dajà jedynie efekt mi∏ej, g∏adkiej
skóry, ale ˝adne czàsteczki nie
wnikajà w g∏àb – przekonuje
dyrektor firmy Beyond Skin Science,
Paul Ferron.
Jego zdaniem, u˝ywajàc kosme-
tyków z nanoczàsteczkami,
potrzebujemy du˝o mniej produktu.

To bardzo istotne przy nak∏adaniu
np. kremu ochronnego do opalania
czy cieni do oczu.
Intencjà firmy Beyond Skin Science
jest – jak mówi Paul Ferron –
ponowne stworzenie jej najlepiej
sprzedajàcych si´ produktów 
z wykorzystaniem nanotechnologii 
w myÊl zasady: l˝ejszy, mniejszy,
szybszy”.

POTRZEBNE NOWE PRAWO

U˝ycie nanotechnologii wymaga
nowych regulacji prawnych,
chocia˝by w zakresie marketingu 
i ochrony zdrowia. Bezpieczeƒstwo
stosowania nanotechnologii w
kosmetyce wzbudza niepokój w
zwiàzku z absorpcjà maleƒkich
czàsteczek przez skór´. 
Amerykaƒska organizacja FDA (U.S.
Food & Drug Administration)
zajmujàca si´ sprawami ˝ywnoÊci i
leków podkreÊla, ˝e istnieje jeszcze
bardzo niewiele mo˝liwoÊci
oszacowania ryzyka p∏ynàcego ze
stosowania produktów, w tym i
kosmetyków wykorzystujàcych
nanotechnologie. Równolegle swoje
badania kontynuuje przemys∏
kosmetyczny. Na poczàtku kwietnia
w Barcelonie, podczas mi´dzy-
narodowych targów surowców
kosmetycznych In-Cosmetics 2006,
odby∏a si´ konferencja na temat
nanoczàsteczek, zaÊ podczas
rozpoczynajàcego si´ 31 maja 2006 r.
w Lizbonie sympozjum Euro-
pejskiego Stowarzyszenia  COLIPA
(The European Cosmetic, Toiletry 
& Perfumery Association), podj´ty
zostanie temat ryzyka zwiàzanego 
z rozwojem nanomateria∏ów.
❚

Yoelle Guiserix
Artyku∏ pochodzi 

z Beyond Beauty Magazine

L˚EJSZY MNIEJSZY SZYBSZY
NADCHODZI NANOTECHNOLOGICZNA

REWOLUCJA
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Kto pyta nie b∏àdzi, czyli krótki poradnik, 
jak rozmawiaç z targowymi goÊçmi

26 cosmetic reporter maj 2006 www.cosmeticreporter.com

■ MARKETING

www.cosmeticreporter.com

Wielkie odliczanie, 
czyli jak sprawiç, by inni odliczali z nami AGATA MARKOWSKA

Skoro zdecydowa∏eÊ si´ zaprezentowaç
swojà firm´ na targach, przeczytaj nasz
poradnik. Podpowiemy Ci, jak rozmawiaç z

osobami odwiedzajàcymi twoje stoisko.
Nauczymy Ci´ kilku prostych sztuczek, dzi´ki
którym zwi´kszysz swoje szanse na pozyskanie
nowego klienta. 
Wcià˝ zbyt wielu wystawców traktuje targi jako
okazj´ do „pokazania si´ i opowiadania” 
(o swojej firmie). Niewiele osób zdaje sobie
natomiast spraw´, ˝e du˝o lepiej jest w czasie
targów „pytaç i podsuwaç rozwiàzania”. W∏aÊnie
takim przes∏aniem powinien kierowaç si´ ka˝dy
wystawca, by dotrzeç do najbardziej po˝àdanego
przez siebie klienta. Gdy zadasz standardowe
pytanie „Czy mog´ pomóc?”, najcz´Êciej w
odpowiedzi us∏yszysz: „Nie, dzi´kuj´, ja tylko

oglàdam”. Uwag´ potencjalnego klienta trzeba
zwróciç du˝o skuteczniej. Warto w tym celu
przed imprezà targowà przemyÊleç pytania,
jakimi zwrócimy si´ do odwiedzajàcych nasze
stoisko goÊci. Sprawdzajà si´ zwroty bez-
poÊrednie, nawet niedotyczàce spraw zwià-
zanych z imprezà:
„Jaka wspania∏a pogoda, nie pami´tam takiej od
dawna”.
„Czy zechce si´ Pani/Pan napiç wody/soku?”
„Czy podobajà si´ Pani/Panu targi?”
Przygotuj swoich pracowników do udzia∏u w
targach, podsuwajàc im kilka takich zgrabnych zdaƒ
i bezpiecznych tematów. Warto zapami´taç, ˝e tzw.
otwarte pytania utrudniajà zbycie pytajàcego
krótkim „tak” lub „nie”. Otwarte pytania zwykle
zaczynajà si´ od: kto, co, kiedy, gdzie, jak, dlaczego.

Po prze∏amaniu pierwszych lodów warto te˝
skoncentrowaç si´ na oferowanych przez Twojà
firm´ produktach i us∏ugach. Pora wi´c na bardziej
szczegó∏owe pytania, które dostarczà ci bogatej
wiedzy o w∏asnej marce i konkurencji.
Czy zna Pani/Pan nasze kosmetyki/zabiegi?
Jakich innych produktów Pani/Pan obecnie
poszukuje?
Kiedy chce Pani/ Pan u˝ywaç naszych produktów?
Tak sformu∏owane pytania pozwolà Ci na zebranie
od potencjalnego klienta wielu po˝ytecznych
informacji – o jego doÊwiadczeniu, wàtpli-
woÊciach, oczekiwaniach. Byç mo˝e dowiesz si´
nawet, jakim bud˝etem dysponuje klient, a tak˝e
czym kieruje si´ przy wyborze nowego produktu.
Powodzenia na targach!
❚

eklama dêwignià handlu”, „Dobra reklama – gwarantowany sukces”,
„Zareklamuj si´, niech wszyscy ci´ zobaczà” – z takimi sloganami
spotykamy si´ na co dzieƒ. I mimo tego, ˝e zdà˝y∏y nam ju˝

spowszednieç, sà niezaprzeczalnie trafne. Coraz cz´Êciej przekonujemy si´, ˝e
to w∏aÊnie hala targowa jest najlepszym miejscem do przeprowadzenia
kampanii reklamowej nowego produktu. Tylko tu uderzamy kompleksowo,
majàc do dyspozycji wszystkie dost´pne Êrodki. Oddzia∏ujemy nie tylko
kolorem, dêwi´kiem i wizualizacjà, ale równie˝ smakiem, zapachem i dotykiem.
Zapewne niewielu dotàd s∏ysza∏o o zjawisku kampanii reklamowej reklamy.
Brzmi niedorzecznie? A jednak... JeÊli zgodzimy si´, ˝e najskuteczniejsza
reklama to taka, która dzia∏a na wszystkie mo˝liwe zmys∏y, to za najlepszà
kampani´ uznamy takà, która sprawi, by dowiedzia∏a si´ o niej jak najwi´ksza
grupa odbiorców. 
Wyobraêmy sobie prozaicznà sytuacj´. Wprowadzamy na rynek nowà jakoÊç.
Niech to b´dzie aromatyczna herbata na bazie owoców mango. SkorzystaliÊmy
z porad specjalistów i wybraliÊmy najlepsze bran˝owe targi, które przyciàgnà
naszych potencjalnych klientów. OczywiÊcie zadaniem samego organizatora
jest jak najlepsza promocja imprezy, by naszà prezentacj´ mog∏a obejrzeç jak
najwi´ksza liczba zwiedzajàcych. Ale wa˝ne jest tak˝e, byÊmy sami zadbali o to,
˝eby wÊród zwiedzajàcych znaleêli si´ zarówno nasi stali klienci, jak 
i przedstawiciele prasy, która wczeÊniej pisa∏a ju˝ o naszej dzia∏alnoÊci. 
To rzeczywiÊcie dzia∏a!
Cz´sto zdarza si´ jednak, ˝e targi sà promocjà zupe∏nie nowej marki, która stoi
dopiero na poczàtku drogi podbijania rynku. Wtedy niezwykle pomocny
okazuje si´ organizator, który cz´sto udost´pnia bran˝owà baz´ danych.
Wspó∏praca z nim okazuje si´ niezwykle efektywna tak˝e na gruncie
sponsoringu. 
Sponsoring oznacza przecie˝ nie tylko torby, t-shirty i parasole z logo naszej
firmy, ale tak˝e seminaria z naszym honorowym udzia∏em. 
O skutecznoÊci takiej wspó∏pracy Êwiadczy przyk∏ad linii kosmetyków Nivea dla
m´˝czyzn. SpecjaliÊci ds. marketingu i PR tej firmy wykorzystali wszelkie
mo˝liwe sposoby – od przedtargowego mailingu, przez plakaty, po sponsoring.
Rezultat? Najlepsza z mo˝liwych prezentacja produktu z asystà mediów 
i tysiàcami rozdanych próbek! „Nigdy nie b´dziesz mia∏ lepszej szansy na

wypromowanie swej marki ni˝ za pomocà targów. Te wszystkie miesiàce
spotów reklamowych, wysy∏anych broszur i nagle tu, naprzeciwko ciebie stoi
klient i uzmys∏awiasz sobie, ˝e wszystko ma ludzki wymiar” – podsumowuje
Arnold Vink, Dyrektor Marketingu w firmie Xerox. To ludzie tworzà stoisko.
Nowoczesne targi to podstawa marketingu bezpoÊredniego na ca∏ym Êwiecie.
Dysponujà one infrastrukturà pozwalajàcà na najbardziej zaawansowanà
komunikacj´ z klientem. 
Trzeba uzmys∏owiç sobie jedno – dobre stoisko targowe to nie tylko takie, które
przyciàgnie kolorem, obrazem i dêwi´kiem. Gad˝ety, próbki produktu, broszury
z kompletem informacji to tak˝e za ma∏o. Pe∏en sukces zapewnià przede
wszystkim ludzie – wyspecjalizowani handlowcy, bo to przede wszystkim oni
tworzà stoisko. Najwy˝ej zmotywowany, dobrze wyszkolony zespó∏ b´dzie
wyró˝nia∏ stoisko spoÊród setek innych. Tylko profesjonalnie przygotowani
pracownicy b´dà prowadziç efektywne rozmowy biznesowe, które zapewnià
nowe perspektywy wspó∏pracy.
Jak to zrobiç? Jak zmotywowaç i przeszkoliç zespó∏, by wiedzia∏, na czym polega
ró˝nica mi´dzy sprzeda˝à bezpoÊrednià a sprzeda˝à na targach?
AEO – brytyjska organizacja wspierajàca imprezy targowe organizuje liczne
szkolenia kadrowe. W Polsce tylko du˝e mi´dzynarodowe organizacje targowe
prowadzà podobne treningi. Mariusz Kania z CEE Mi´dzynarodowe Targi
Warszawskie, cz´Êci Expomedia Group obecnej w 14 krajach, mówi: „Rozmowa
ze zwiedzajàcymi nie mo˝e byç ani za d∏uga, ani za krótka i powinna prowadziç
do spotkania ju˝ po zakoƒczeniu imprezy. Pami´tajmy tak˝e o j´zyku cia∏a.
UÊmiech, kontakt wzrokowy, odpowiednia gestykulacja – tylko podkreÊlà
znaczenie s∏ów i pozostawià dobre wra˝enie”.
Bardzo wa˝ny jest kontakt z samym organizatorem targów. Udzieli on wszelkich
informacji i wskazówek, by praca zespo∏u by∏a jak najbardziej efektywna.
Kluczem do sukcesu jest umiej´tnoÊç wychwycenia z t∏umu takich klientów,
którzy mogà byç zainteresowani naszym produktem, a standardem targowym
stajà si´ specjalnie ró˝nicowane identyfikatory, prerejestracja zwiedzajàcych
oraz programy umawiania spotkaƒ.

ARTYKU¸ POCHODZI Z PORTALU MARKETING PRZY KAWIE 
www.marketing-news.pl
❚

R
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Polscy producenci 
zjednoczeni 

przeciw podróbkom
Polskie Stowarzyszenie Wytwórców Produktów Markowych ProMarka 

radzi, jak walczyç o dobre imi´ swoich produktów

Silna marka jest ∏akomym kàskiem 
nie tylko dla konsumenta, ale równie˝ dla

nieuczciwych producentów. Zdobycie tylko
promila wartoÊci najsilniejszych marek

Êwiata, daje nieuczciwemu producentowi
ogromne zyski. Wykorzystujàc renom´

dobrze znanych marek, tworzà ich wierne
kopie zwane te˝ potocznie podróbkami lub

produktami imitujàcymi mark´ oryginalnà.

WPolsce za piractwo markowe i wprowadzanie do obrotu
produktów sfa∏szowanych, gro˝à sankcje karne. Zatem producent
podróbek mo˝e byç Êcigany za swoje czyny nie tylko przez

producenta wyrobu oryginalnego, ale i przez paƒstwowe organy Êledcze.

Za popytem idzie poda˝
Na ca∏ym Êwiecie, w tym równie˝ w Polsce, obserwuje si´ podobne
tendencje w rozwoju problemu podróbek. Ju˝ nie wskazuje si´ na
konkretne sektory gospodarki, które podlegajà procederowi podrabiania.
DziÊ podrabia si´ wszystko, na czym mo˝na zarobiç.
Kupujàc podróbki, konsument przyczynia si´ do rozrostu procederu
produkcji tych mniej lub bardziej podobnych nielegalnych kopii.
Stymulujàc popyt na te produkty, wp∏ywa na wzrost ich poda˝y. 
W spo∏eczeƒstwie istnieje ciche przyzwolenie na sprzeda˝ podróbek. Taka
atmosfera sprzyja nieuczciwym producentom. Próbujà oni podrabiaç
produkty z coraz to nowych kategorii. Proceder piractwa ju˝ nie koƒczy si´
na p∏ytach CD, drogich perfumach, czy torebkach s∏ynnych producentów.
Ofiarà fa∏szerzy sà produkty precyzyjne, których najwa˝niejszym atutem
jest jakoÊç, okreÊlony sk∏ad lub ÊciÊle sprecyzowana technologia
wykonania produktu. Na rynku mo˝na znaleêç podróbki prawie ka˝dej
dobrze znanej marki. Producenci, celnicy, policja stale walczà z tym
procederem.
Statystyki opublikowane w 2005 r. przez Komisj´ Europejskà wskazujà na
znaczàcy wzrost iloÊci fa∏szerstw i pirackich artyku∏ów zatrzymanych na
granicach Unii Europejskiej w 2003 r. Celnicy przechwycili blisko 100 mln
takich towarów w 2003 r. Dla porównania w roku 2002 by∏o to 85 mln.
WartoÊç zatrzymanych podróbek szacowana jest na miliard Euro. 

Szczególnie istotny w przypadku zdrowia konsumenta i bezpieczeƒstwa
jest wzrost w iloÊci przechwytywanych gier i zabawek, szacowany na 
12 mln przypadków, co stanowi 996% wzrost w stosunku do statystyk 
z 2002 r.
Przechwycenie produktów ˝ywnoÊciowych i lekarstw wzros∏o o 77%.
Obserwowana od kilku lat tendencja przejÊcia od przemytu dóbr luksu-
sowych do przemytu produktów codziennego u˝ytku mia∏a swojà
kontynuacj´ w 2003 r. Kosmetyki sà jednà z najcz´Êciej podrabianych
kategorii produktów. 

Jak bronià swojej marki

Polskie Stowarzyszenie Wytwórców Produktów Markowych ProMarka na
rynku polskim podejmuje liczne dzia∏ania majàce na celu dostarczanie
przedsi´biorcom odpowiedniej wiedzy do walki ze zjawiskiem
podrabiania i imitowania marek. Mi´dzy innymi na podstawie
podpisanego porozumienia z G∏ównym Urz´dem Ce∏ od 2000 r. firmy
cz∏onkowskie ProMarki mogà wspó∏pracowaç ze s∏u˝bami celnymi 
w sprawach zwiàzanych ze zwalczaniem naruszeƒ w∏asnoÊci
intelektualnej. Wa˝nym punktem porozumienia jest mo˝liwoÊç
zaanga˝owania firm cz∏onkowskich w szkolenia funkcjonariuszy s∏u˝b
celnych z zakresu identyfikacji towarów podrabianych i pirackich. Dzi´ki
tej wspó∏pracy celnicy mogà zdobyç niezb´dnà wiedz´ do skutecznej
walki z nieuczciwymi przedsi´biorcami. ProMarka prowadzi równie˝
dzia∏ania edukacyjne skierowane do konsumentów, które majà na celu
wskazanie zagro˝eƒ, jakie wià˝à si´ z nabywaniem produktów
podrabianych. Si∏´ Stowarzyszenia, która umo˝liwia przeprowadzanie
licznych, skutecznych dzia∏aƒ w walce z nieuczciwymi producentami 
i dystrybutorami jest fakt, i˝ zrzesza ono ponad 40 najwi´kszych,
konkurujàcych ze sobà wytwórców produktów markowych. – W ProMarce
powtarzamy, ˝e jeÊli ktoÊ wprowadza na rynek podrobione produkty
danej marki, to nie jest to wyraz uznania dla tego produktu. Nale˝y
zdecydowanie walczyç o swojà wartoÊç i Êcigaç nawet najmniejszych
producentów nieuczciwie tworzonych kopii – podkreÊla Aleksander
Krzy˝owski, Dyrektor Generalny Stowarzyszenia ProMarka. Aby skutecznie
walczyç o swoje prawa, nale˝y pami´taç, aby w poczàtkowej fazie
tworzenia marki, zarejestrowaç okreÊlone wzornictwo i nazw´ – mo˝na
tego dokonaç w Urz´dzie Patentowym RP (wi´cej informacji
www.uprp.pl). 

28-31 podrobki  25/4/06  2:01 AM  Page 28





www.cosmeticreporter.com30 cosmetic reporter maj 2006

■ PRAWO

www.cosmeticreporter.com

Zdj´cia pochodzà z materia∏u 
"Pozory mogà myliç. Jak broniç si´ przed produktami

podobnymi" - Stowarzyszenie ProMarka, Warszawa 2005

Kilka lat temu do europejskich 
sklepów trafi∏y podróbki produktów Gillette. 

W wyniku post´powania pozasàdowego 
producent podróbek zmieni∏ ich wyglàd 

a tak˝e zap∏aci∏ szeÊciocyfrowe odszkodowanie 
w funtach szterlingach firmie Gillette.

Opakowanie kremu firmy Biocura 
∏àczy∏o w sobie elementy opakowaƒ

kremów Nivea Visage na dzieƒ i na noc.
Koncern Beiersdorf wywalczy∏ sàdowy
zakaz sprzeda˝y kremu w opakowaniu

imitujàcym produkt Nivea. 
W rezultacie producent serii Biocura

Visage zdecydowa∏ si´ na zmian´
opakowania swojego produktu. 

Jedynie naruszenie zarejestrowanych znaków handlowych stanowi
podstaw´ do Êcigania nieuczciwego producenta przez Oddzia∏y Âledcze
Policji. W∏aÊciciel, majàc na uwadze dobro swojej marki, powinien na
bie˝àco monitorowaç rynek. JeÊli stwierdzi, ˝e w sprzeda˝y sà podróbki
jego marki, dla u∏atwienia zatrzymania nieuczciwego producenta
powinien zakupiç podróbk´ i zdobyç jak najwi´cej informacji o jej
producencie, ew. dystrybutorze. O wszystkich zauwa˝onych przypadkach
sprzeda˝y podrabianych produktów powinien informowaç Policj´ – tylko
bie˝àca wspó∏praca z Policjà mo˝e przyczyniç si´ do wydania wyroku
skazujàcego dla nieuczciwego producenta. W firmie zawsze powinna byç
osoba, która jest w stanie okreÊliç Policji i S∏u˝bom Celnym, jakie
elementy zawiera produkt oryginalny. Wskazówki te pozwolà zatrzymaç
produkty sfa∏szowane. 

Recepta na skutecznà walk´ z piratem
Podejmujàc zdecydowane dzia∏ania, majàce na celu zatrzymanie
produkcji podróbek, producent marki oryginalnej komunikuje
nieuczciwemu producentowi, ˝e powa˝nie traktuje swoje marki.
Przekazuje informacje, ˝e gotów jest si´gnàç po wszelkie dost´pne mu
Êrodki, aby walczyç o swoje wartoÊci. Producenci podróbek ch´tniej
wykorzystajà marki producenta, który nie robi nic, w momencie gdy jego
marka staje si´ ofiarà fa∏szerza.

Strata dla gospodarki kraju 
to strata dla konsumenta
W wyniku handlu podróbkami rocznie w Europie prac´ traci 200 000
osób. Skal´ udzia∏u podróbek w Êwiatowym obrocie gospodarczym
szacuje si´ na 5–7%, a ich wartoÊç to ok. 250 mld Euro rocznie. Jak
wskazuje raport Komisji Europejskiej, najwi´kszym dostawcà podróbek sà
Chiny (60% zatrzymanych podróbek na granicach UE pochodzi z Chin).

83% konsumentów uwa˝a, ˝e sprzedawanie podróbek jest
wprowadzeniem konsumentów w b∏àd. To wynik badaƒ przeprowadzo-
nych przez Pracowni´ Badaƒ Spo∏ecznych na zlecenie ProMarki.
JednoczeÊnie a˝ 92% konsumentów zauwa˝a, ˝e na polskim rynku mo˝na
znaleêç du˝o podróbek lub produktów imitujàcych produkty markowe.

Kilka rad dla producentów 
1. Monitoruj rynek pod wzgl´dem podróbek.
2. Rozwa˝ zastosowanie skomplikowanego, trudnego do podrobienia
kszta∏tu opakowania dla dobra swojej marki, konsumentów i poziomu
swoich zysków 
3. Mo˝esz wycofaç podrabianà parti´ towaru w obronie swojego znaku
towarowego. Cz´sto poniesienie jednorazowo du˝ego kosztu w walce 
z piratem, mo˝e pozytywnie wp∏ynàç na wizerunek marki w oczach
konsumentów.
4. Bàdê konsekwentny w swoich dzia∏aniach – je˝eli nieuczciwy
producent zauwa˝y, ˝e w∏aÊciciel marki oryginalnej powa˝nie traktuje
swojà w∏asnoÊç i stanowczo reaguje na próby podrabiania, to zacznie
szukaç takich producentów, których ∏atwiej i bezpieczniej jest podrobiç 
– czyli takich, którzy niedostatecznie dobrze dbajà o swoje marki.
❚

Dorota Szczerbicka
Public Relations Manager
Stowarzyszenia ProMarka FO
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Spotkanie odby∏o si´ 29 marca w warszawskim
hotelu Sheraton. Celem konferencji by∏o
zapoznanie przedsi´biorców bran˝y kosme-

tycznej z dwoma najnowszymi dokumentami
technicznymi, opracowanymi na poziomie Unii
Europejskiej:

❚ wytycznymi COLIPA, dotyczàcymi zarzàdzania
zg∏oszeniami przypadków niepo˝àdanych

❚ projektem zalecenia Komisji Europejskiej,
dotyczàcym skutecznoÊci i oznakowania
produktów ochrony przeciws∏onecznej.

Prelegentami przedstawiajàcymi wytyczne byli
reprezentanci mi´dzynarodowych firm kosme-
tycznych, wspó∏twórcy omawianych dokumentów i
tym samym cz∏onkowie grup roboczych COLIPA
oraz dyrektor naukowy Zwiàzku, Ewa Starzyk. Punkt
widzenia polskiego przedsi´biorcy przedstawi∏a
dermatolog dr Carmen Vincent z firmy Doktor Irena
Eris S.A.
W konferencji wzi´∏o udzia∏ 76 uczestników, wÊród
nich Cz∏onkowie Zwiàzku oraz przedstawiciele firm
niezrzeszonych, a tak˝e zaproszeni goÊcie z oÊmiu
Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych
z ró˝nych regionów kraju, organizacji konsu-
menckich oraz przedstawiciele prasy bran˝owej.

G∏ówne wàtpliwoÊci, jakie podnoszono podczas
dyskusji, dotyczy∏y niektórych zapisów prawnych,

traktujàcych o przypadkach niepo˝àdanego
dzia∏ania kosmetyków. W ustawie o kosmetykach
istniejà zapisy mówiàce, i˝ producent ma
dysponowaç danymi o przypadkach niepo-
˝àdanego dzia∏ania kosmetyku. Takie dane majà
byç cz´Êcià dossier kosmetyku, majà byç tak˝e
dost´pne zarówno dla organów kontroli, jak i dla
konsumentów. Zg∏oszenia, na podstawie których
producent te dane tworzy, mogà podlegaç
starannej analizie, weryfikacji i klasyfikacji przez
producenta.
Jednak dane, które zgodnie z ustawà majà byç
zg∏aszane przez lekarzy do Krajowego Systemu
Informowania o Kosmetykach, nie mogà byç przez
producenta zanalizowane i zweryfikowane. 

Krajowy System ma s∏u˝yç przede wszystkim
organom kontroli i nie ma obowiàzku
informowania producenta o zaistnia∏ym przypadku
zachorowania. Ca∏a procedura dzia∏a wi´c 
z ca∏kowitym pomini´ciem producenta, a dane 
o przypadkach zg∏aszanych do Krajowego Systemu
nie sà w∏àczane do dossier kosmetyku i nie sà
nast´pnie udost´pniane przez producenta
organom kontroli i konsumentom.
Konferencje organizowane przez Zwiàzek majà na
celu popularyzacj´ wiedzy naukowej, technicznej
oraz legislacyjnej wa˝nej dla producenta
kosmetyków.

KRAJOWY SYSTEM INFORMOWANIA
O KOSMETYKACH
WPROWADZONYCH DO OBROTU

Krajowy System Informowania o Kosmetykach
wprowadzonych do obrotu zosta∏ powo∏any 
do ˝ycia na podstawie art. 8 Ustawy 
o Kosmetykach z dnia 30 marca 2001 r. wraz 
z póêniejszymi zmianami.
Do obowiàzków Krajowego Systemu nale˝y:

❚ gromadzenie danych o kosmetykach
wprowadzonych do obrotu na terenie Polski,
❚ gromadzenie informacji o przypadkach
zachorowaƒ spowodowanych u˝yciem kosmetyku.

Dokumentacja systemu prowadzona jest 
w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. dr. J. Nofera
w ¸odzi w formie rejestrów, na które sk∏adajà si´
odr´bne zestawy przes∏anych formularzy danych 
o kosmetykach i danych o stwierdzonych
przypadkach zachorowaƒ spowodowanych
u˝yciem kosmetyków oraz w formie utworzonych
na podstawie tych formularzy odpowiednich
komputerowych baz danych.
Internetowa baza danych, tzw. „Centralny Rejestr
Kosmetyków” przeznaczona jest dla organów
Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej. Inspektorzy
korzystajà z bazy na podstawie has∏a i identyfikatora.
❚

www.cosmeticreporter.com

■ PRZEMYS¸ KOSMETYCZNY 
W UNII EUROPEJSKIEJ 
– NOWE REGULACJE

TECHNICZNE
KONFERENCJA POLSKIEGO
ZWIÑZKU PRACODAWCÓW

PRYWATNYCH BRAN˚Y
KOSMETYCZNEJ Agnieszka Laskowska
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W prenumeracie taniej!
Cena numeru 9 z∏otych

Szanowni Paƒstwo,
po raz ostatni otrzymali Paƒstwo miesi´cznik Cosmetic Reporter 
w bezp∏atnej promocyjnej wysy∏ce. 
By mieç pewnoÊç, ˝e dotrze do Paƒstwa ka˝dy nast´pny numer 
magazynu zach´camy do wykupienia prenumeraty. 
Wystarczy tylko wype∏niç poni˝szy druk przelewu 
i wp∏aciç odpowiednià kwot´ na podany numer konta. 
Potwierdzenie wp∏aty prosimy wysy∏aç do redakcji faxem 
na numer: +48 22 673 18 50

Prenumerata roczna (11 kolejnych numerów)  –  99 PLN
Prenumerata pó∏roczna (6 kolejnych numerów)  – 54 PLN
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■ OG¸OSZENIA

Opracowanie graficzne:
Ida Zwierzchowska
Druk: Drukarnia Grafpol S.J.
ul. Klementowicka 1, 03-797 Warszawa

Sprzedam 
dwie r´czne 

wylewnice do pomadek
tel: 509 74 12 46

Sprzedam tanio
p∏yty hips

szare, 2 mm, 100m2
tel: 509 74 12 46

Dla goÊci i wystawców 
Mi´dzynarodowych Targów Kosmetyki 

interCHARM Polska 2006
warszawskie hotele 

przygotowa∏y 
specjalnà ofert´ cenowà

dost´pnà na has∏o: 
„INTERCHARM”

szczegó∏y na stronie www.intercharm.pl

W dniach 28 i 29 wrzeÊnia 2006 roku 
w Warszawie, w Hotelu Marriott, odb´dzie si´

10 Jubileuszowy Zjazd 
Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego

Oferujemy powierzchnie pod stoiska ekspozycyjno – sprzeda˝owe
w cenie 220 PLN /1m2.
W Zjeêdzie b´dzie uczestniczyç oko∏o 500 lekarzy, w tym 90% kobiet.
JesteÊmy równie˝ zainteresowani sponsoringiem.

WSZYSTKIE ZG¸OSZENIA nale˝y sk∏adaç telefonicznie pod numerami:
022 – 618 03 51 lub 0 509 70 77 77
przesy∏aç faxem pod numer: 022 618 03 51
lub pocztà elektronicznà na adres: biuro@pto.waw.pl

PLAN PROMOCJI ZAGRANICZNEJ
na rok 2006

Ka˝dy numer miesi´cznika Cosmetic Reporter 
jest dystrybuowany w iloÊci 1000 szt. 

na zagranicznych targach bran˝y kosmetycznej, 
wÊród goÊci biznesowych.

Tu ju˝ byliÊmy:
Cosmoprof W∏ochy 7-10.04.2006

Tu b´dziemy:
interCHARM Polska*  25-17.05 2006

Beauty Eurasia Turcja   5-18.06 2006

Rosupak Rosja  19-23.06 2006

Cosmeeting Francja  11-13.10 2006

Salon International Wielka Brytania  14-16.10 2006

interCHARM Rosja  26-29.10 2006

Beautyworld Niemcy  24-28.01 2007

* ka˝dy pre-rejestrowany zagraniczny goÊç biznesowy otrzyma 
nr 2 i 3 Cosmetic Reportera w pakiecie informacyjnym

Biuro reklamy
Jacek Mozolewski

j.mozolewski@cosmeticreporter.com

International 
advertising:

m.nafalska@cosmeticreporter.com

tel.: 0-22 611 62 05

Polskie Linie Lotnicze LOT 
Oficjalny Przewoênik Targów
interCHARM Polska 2006

przygotowa∏ specjalnà ofert´

25% zni˝ki dla pasa˝erów w klasie biznes 
15% zni˝ki dla pasa˝erów w klasie ekonomicznej

Oferta skierowana jest wy∏àcznie 
dla goÊci odwiedzajàcych targi.

Wi´cej informacji na stronie - www.intercharm.pl
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